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                             อินทริยยมกที่  ๑๐ 
                               ปณณัตติวาระ 
                                         มาติกา 
         [๓๗๙]  อินทรีย  ๒๒   คือ :- 
                     ๑   จักขุนทรีย        ๑๒  โสมนัสสินทรีย 
                     ๒   โสตินทรีย        ๑๓  โทมนัสสินทรีย 
                     ๓   ฆานินทรีย       ๑๔   อุเปกขินทรีย 
                     ๔   ชิวหินทรีย        ๑๕   สัทธินทรีย 
                     ๕   กายินทรีย         ๑๖   วิริยินทรีย 
                     ๖   มนินทรยี          ๑๗   สตินทรีย 
                     ๗   อิตถินทรีย        ๑๘   สมาธินทรีย 
                     ๘   ปรุิสินทรีย        ๑๙   ปญญินทรีย 
                     ๙   ชีวิตินทรีย        ๒๐   อนัญญาตัญณัสสามีตินทรีย 
                  ๑๐   สุขินทรีย           ๒๑   อัญญินทรีย 
                  ๑๑   ทกุขินทรยี        ๒๒   อัญญาตาวินทรีย 
                                       มาติกา  จบ  
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                            ปณณัตติวารุทเทศ 
                         ปทโสธนวาระ  อนุโลม 
         [๓๘๐]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาจักขุนทรีย  ชื่อวา  จักขุ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ   ชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาโสตินทรีย  ชื่อวา  โสตะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ  ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาฆานินทรีย  ชื่อวา  ฆานะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา   ชื่อวา   ชิวหินทรีย  ใชไหม? 
ธรรมที่ชื่อวาชิวหินทรีย  ชื่อวา  ชิวหา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ ชื่อวา  กายนิทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวากายินทรีย  ชือ่วา  กายะ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน  ชื่อวา  มนินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวามนินทรีย  ชือ่วา  มโน  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี  ชื่อวา   อิตถนิทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอิตถินทรีย  ชื่อวา  อิตถี  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ   ชื่อวา   ปรุิสินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาปุริสินทรีย  ชื่อวา  ปุริสะ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ  ชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาชีวิตินทรีย  ชื่อวา  ชีวิตะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ  ชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาสุขินทรีย  ชือ่วา  สุขะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ  ชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาทุกขินทรีย  ชื่อวา  ทุกขะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ  ชื่อวา  โสมนัสสนิทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาโสมนัสสินทรีย  ชื่อวา  โสมนัสสะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ   ชื่อวา  โทมนัสสนิทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาโทมนัสสินทรีย  ชื่อวา  โทมนัสสะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา   ชื่อวา   อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอุเปกขินทรีย  ชื่อวา   อุเปกขา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัทธา  ชื่อวา  สัทธินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสัทธินทรีย  ชื่อวา  สัทธา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ  ชื่อวา  วิริยนิทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาวิริยินทรีย  ชือ่วา  วิริยะ  ใชไหม   ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ  ชื่อวา   สตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาสตินทรีย  ชือ่วา สติ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ   ชื่อวา    สมาธินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสมาธินทรีย  ชื่อวา   สมาธิ  ใชไหม ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา  ชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาปญญินทรีย  ชื่อวา  ปญญา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ  ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีติ 
ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอัญญินทรีย  ชื่อวา  อัญญะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ชื่อวา  อัญญาตาวี  ใชไหม  ? 
                               ปทโสธนวาระ  อนุโลม จบ   
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                            ปทโสธนวาระ   ปจจนิก 
         [๓๘๑]   ธรรมที่ไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชจักขุนทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุ    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชโสตะ,  ไมชื่อวา  โสตินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมไมใชโสตินทรีย,  ไมชื่อวา   โสตะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชฆานะ,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชฆานินทรีย   ไมชื่อวา  ฆานะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชชิวหา,  ไมชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชชิวหินทรีย,  ไมชื่อวา  ชิวหา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชกายะ,  ไมชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมใชกายินทรีย,  ไมชื่อวา   กายะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชมโน,  ไมชื่อวา   มนินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชมนินทรีย,  ไมชื่อวา   มโน  ใชไหม ? 
        ธรรมท่ีไมใชอิตถ,ี  ไมชื่อวา   อิตถินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอิตถินทรีย   ไมชื่อวา   อิตถี  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชปุริสะ,  ไมชื่อวา   ปุริสินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชปุริสินทรีย,  ไมชื่อวา  ปุรสิะ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมใชชีวิตะ   ไมชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชชีวิตินทรีย,  ไมชื่อวา   ชวิีตะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชสุขะ,  ไมชื่อวา   สุขินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชสุขินทรีย,  ไมชื่อวา   สุขะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชทุกขะ,   ไมชื่อวา   ทุกขินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชทุกขินทรีย,  ไมชื่อวา  ทุกขะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชโสมนัสสะ,   ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชโสมนัสสินทรีย  ไมชื่อวา  โสมนัสสะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โทมนสัสินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชโทมนัสสินทรีย,  ไมชื่อวา  โทมนัสสะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชอุเปกขา,  ไมชื่อวา   อุเปกขินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอุเปกขินทรีย,  ไมชื่อวา   อุเปกขา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชสัทธา   ไมชื่อวา   สัทธินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชสัทธินทรีย,  ไมชื่อวา  สัทธา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชวิริยะ,  ไมชื่อวา   วิริยินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชวิริยินทรีย,  ไมชื่อวา   วิรยิะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชสติ,  ไมชื่อวา  สตินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชสตินทรีย,  ไมชื่อวา    สติ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมใชสมาธิ,   ไมชื่อวา   สมาธินทรยี  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชสมาธินทรีย  ไมชื่อวา   สมาธิ  ใชไหม ?  
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         ธรรมท่ีไมใชปญญา,  ไมชื่อวา  ปญญินทรยี  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชปญญินทรีย,  ไมชื่อวา  ปญญา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ,  ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีติ 
ใชไหม  ? 
         ธรรมที่ไมใชอัญญะ,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอัญญินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญะ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอัญญาตาวินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวี  ใชไหม  ? 
                             ปทโสธนวาระ   ปจจนิก   จบ  
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                      ปทโสธนมลูจักกวาระ  อนุโลม 
 
                                  จักขุนทริยมูล 
         [๓๘๒]    ธรรมท่ีชือ่วาจักขุ   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โสติทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อิตถินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   ปุริสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชีวิตินทรยี  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  วิริยินทรยี  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   สตินทรยี  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
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         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                จักขุนทริยมูล  จบ 
 
                                  โสตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,   ชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                      ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,  ชื่อวา  โสตินทรีย,  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                โสตินทริยมูล  จบ  
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                                 ฆานนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,  ชื่อวา   ฆานินทรีย,   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,   ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,     ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                             ฆานินทริยมูล  จบ  
 
                                ชิวหนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,   ชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                             ชิวหินทริยมูล  จบ  
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                              กายินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,   ชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                          กายินทรยิมูล  จบ  
 
                             มนินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวา  มนนิทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                  ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            มนินทริยมูล  จบ  
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                               อิตถินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี,   ชื่อวา   อิตถินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                            อิตถินทริยมูล  จบ  
 
                               ปุริสนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,   ชื่อวา   ปรุิสินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            ปุริสินทริยมูล  จบ   
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                              ชีวิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,  ชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                          ชีวิตินทริยมูล  จบ 
 
                              สขุินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,  ชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            สุขินทรยิมูล  จบ  
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                                 ทุกขนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,  ชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                             ทุกขินทริยมูล    จบ 
 
                             โสมนัสสินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,  ชื่อวา  โสมนัสสนิทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                         โสมนัสสนิทริยมูล  จบ  
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                                 โทมนัสสินทริยมลู 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,  ชื่อวา  โทมนัสสนิทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            โทมนสัสินทริยมูล  จบ 
  
                                 อุเปกขินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา    ชื่อวา   อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                              อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                              สัทธินทริยมูล 
          ธรรมที่ชื่อวาสัทธา,  ชื่อวา   สทัธินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย, ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                         สัทธินทรยิมูล   จบ 
 
                             วิริยินทริยมูล 
          ธรรมที่ชื่อวาวิริยะ,   ชื่อวา   วิรยิินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                  ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย    ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                          วิริยินทรยิมูล  จบ   
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                              สตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,  ชื่อวา  สตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                  ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                          สตินทรยิมูล   จบ 
 
                            สมาธินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ,   ชื่อวา   สมาธินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                  ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                          สมาธินทริยมูล จบ  
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                                  ปญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,  ชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                               ปญญนิทริยมูล   จบ  
 
                        อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,   ชื่อวา อนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย    ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                     อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                   อัญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                อัญญินทริยมูล  จบ 
 
                               อัญญาตาวินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,    ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
                            อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
                   ปทโสธนมูลจักกวาระ   อนุโลม  จบ  
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                       ปทโสธนมลูจักกวาระ  ปจจนิก 
                               น    จกัขุนทริยมูล 
         [๓๘๓ ]   ธรรมที่ไมใชจักขุ, ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,    ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อิตถนิทรีย  ใชไหม  ? 
          ธรรมที่ไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  ปุริสนิทรีย  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย   ไมชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา   ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,   ไมชื่อวา  สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,   ไมชื่อวา  วิริยนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  สตินทรีย  ใชไหม   ?  
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         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  ปญญนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมใชจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                            น   จักขุนทริยมูล  จบ 
  
                               น  โสตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมใชโสตะ,   ไมชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ 
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ธรรมที่ไมใชอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            น   โสตินทริยมูล  จบ 
 
                               น   ฆานินทริยมูล 
          ธรรมที่ไมใชฆานะ,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
                                      ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                           น  ฆานินทริยมูล  จบ 
 
                              น  ชิวหินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมใชชิวหา  ไมชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม   ?                                     
                                      ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                           น  ชิวหินทริยมูล  จบ 
 
                              น  กายินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมใชกายะ,  ไมชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมใชอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                          น  กายินทริยมูล   จบ 
 
                              น  มนนิทริยมูล   
         ธรรมท่ีไมชื่อวามนะ  ไมชื่อวา  มนินทรยี  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                    ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                              น  มนนิทริยมูล  จบ 
 
                               น   อติถินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี   ไมชื่อวา   อิตถินทรยี  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                            น  อิตถินทริยมูล  จบ    
 
                               น  ปุรสิินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ  ไมชื่อวา  ปุริสินทรีย    ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                             น  ปุรสิินทริยมูล  จบ 
 
                                น   ชวีิตินทริยมูล  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ  ไมชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ?  
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            น  ชีวินตินทริยมูล  จบ 
 
                                 น  สขุินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ  ไมชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                                  น   สุขินทริยมูล  จบ 
 
                                    น  ทุกขินทริยมูล 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ  ไมชื่อวา  ทุกขินทรยี   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                                น  ทกุขินทริยมูล  จบ 
 
                                น  โสมนัสสินทรยิมูล 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ  ไมชื่อวา โสมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                              น  โสมนัสสินทริยมูล  จบ 
 
                                น  โทมนัสสินทริยมูล  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ   ไมชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ  
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            น  โทมนัสสินทริยมลู  จบ 
 
                                 น  อเุปกขินทริยมูล   
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา  ไมชือ่วา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                           น  อุเปกขินทริยมูล   จบ 
 
                                น  สทัธินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา  ไมชื่อวา  สัทธินทรยี  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                             น  สัทธินทริยมูล  จบ 
 
                                น  วริิยินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ  ไมชื่อวา  วิริยินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                               น วิรยิินทริยมูล  จบ 
 
                                 น   สตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ  ไมชื่อวา   สตินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                              น  สตินทริยมูล  จบ 
 
                               น  สมาธินทริยมลู   
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ  ไมชื่อวา   สมาธินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                น  สมาธินทริยมูล  จบ 
 
                                   น  ปญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา  ไมชื่อวา  ปญญินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                                น  ปญญินทริยมลู  จบ 
 
                        น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติ,   ไมชื่อวา อนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
                    น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล  จบ 
 
                                  น  อัญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                               น  อัญญินทริยมลู  จบ 
 
                              น   อญัญาตาวินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ  
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ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม ? 
                    น   อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
              ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                       สุทธอินทรยิวาระ  อนุโลม 
         [๓๘๔]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,   ชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย    ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โสตินทรยี  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ฆานินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชิวหินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   กายินทรีย   ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีชื่อวามนะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  มนินทรยี  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อิตถินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ปุริสินทรีย   ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชีวิตินทรยี   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,  ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   สุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   ทุกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  โสมนสัสินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,    ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัทธา,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา    สัทธินทรีย    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   วิริยินทรีย    ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา    สตินทรีย   ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา     สมาธินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ปญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                      สุทธอินทรยิวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         สุทธอินทริยวาระ  ปจจนิก 
         [๓๘๕]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   โสตินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,   ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ชวิหินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามนะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  มนินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  ปุริสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  ชวิีตินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย    ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  สุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,    ไมชื่อวา  ทุกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,   ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย, ไมชื่อวา โสมนัสสินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา,  ไมชื่อวา อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  สทัธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  วิรยิินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ?   
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   สตินทรีย   ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา    สมาธินทรีย   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใช- 
ไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย, ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,   ไมชือ่วา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,   ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                            สุทธอินทริยวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                สทุธอินทริยมลูจักกวาระ  อนุโลม 
                              จักขุนทริยมูล 
         [๓๘๖]   ธรรมทีช่ื่อจักขุ  ชื่อวา  อินทรีย ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรม  ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  มนินทรยี  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ปุริสินทรีย  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 42 

         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   สุขินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  อินทรีย ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  โสมนสัสินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   สัทธินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  วิริยินทรยี  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   สตินทรีย   ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  ปญญินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรยี,  ชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                              จักขุนทริยมูล  จบ  
   
                                 โสตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                            โสตินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 44 

                                  ฆานินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อฆานะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ?                        
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม   ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                             ฆานินทริยมูล   จบ 
 
                                ชิวหนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                            ชิวหินทริยมูล จบ  
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                               กายินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                    ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา    อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                            กายินทริยมูล  จบ 
 
                               มนินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            มนินทริยมูล จบ   
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                              อิตถินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   สมาธินทรีย   ใชไหม ? 
                          อิตถินทริยมูล  จบ 
 
                            ปุริสินทริยมูล  
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                 ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                        ปุริสินทรยิมูล  จบ 
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                                ชีวิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิต,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                             ชีวิตินทริยมูล  จบ 
 
                                 สุขนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ?   
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                             สุขินทริยมูล  จบ   
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                               ทุกขนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                    ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
                           ทุกขินทริยมูล  จบ 
 
                           โสมนัสสินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                  ฯ ล ฯ                                    
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                       โสมนัสสนิทริยมูล  จบ  
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                             โทมนัสสินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                        โทมนัสสนิทริยมูล  จบ 
  
                             อุเปกขนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                         อุเปกขินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 50 

                                สัทธนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัทธา,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
                                    ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                           สัทธินทริยมูล  จบ 
 
                              วิริยินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิรยิะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                   ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                          วิริยินทรยิมูล  จบ   
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                                 สตินทริยมูล  
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,  ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา    จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                      ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                              สตินทริยมูล  จบ 
 
                               สมาธนิทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                           สมาธินทริยมูล  จบ  
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                                    ปญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                ปญญินทริยมูล  จบ 
 
                       อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                    อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล  จบ  
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                                 อัญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ,     ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            อัญญินทริยมูล  จบ 
 
                           อัญญาตาวินทริยมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,   ชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                     ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                       อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
          สุทธอินทริยมูลจักกาวาระ   อนุโลม  จบ  
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                      สุทธอินทรยิมูลจักกวาระ  ปจจนิก 
                                   น  จักขุนทริยมลู 
         [๓๘๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   ฆานินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ชวิหินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อิตถินทรีย   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา   ปรุิสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย  ไมชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ทกุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ, ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา   โทมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   สทัธินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   วิริยินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   สตินทรีย  ใชไหม ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   ปญญินทรีย ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                                น  จักขุนทริยมูล  จบ  
 
                                   น  โสตินทริยมูล   
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมทีไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                               น   โสตินทริยมูล  จบ  
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                                 น    ฆานินทริยมลู 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,    ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                              น   ฆานินทริยมูล  จบ 
 
                                 น  ชวิหินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                              น  ชิวหินทริยมูล  จบ  
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                                 น  กายินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายะ, ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
                              น กายินทริยมูล  จบ 
 
                                น  มนินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                             น  มนนิทริยมูล จบ   
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                                 น  อติถินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                             น  อิตถินทริยมูล  จบ 
 
                                น  ปุริสินทริยมูล  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            น  ปุริสนิทริยมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 60 

                                 น  ชวีิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                             น  ชีวิตินทริยมูล  จบ 
 
                                 น  สขุินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ, ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                              น สุขินทริยมูล  จบ  
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                                 น  ทุกขินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                              น ทุกขินทริยมูล จบ 
 
                             น  โสมนัสสินทริยมลู   
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                         น   โสมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                             น   โทมนัสสินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                          ฯลฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                         น   โทมนัสสินทริยมลู  จบ 
  
                              น  อุเปกขินทริยมลู 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                          น  อุเปกขินทริยมูล   จบ  
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                               น  สทัธินทริยมูล  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                            น  สัทธนิทริยมูล  จบ 
 
                                น  วริิยินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
                                      ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                             น  วิริยนิทริยมูล  จบ  
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                                  น  สตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,   ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                              น  สตินทริยมูล  จบ 
 
                               น   สมาธินทริยมลู 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                            น  สมาธินทริยมูล  จบ  
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                                   น  ปญญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,   ไมชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                               น   ปญญินทริยมลู  จบ 
 
                        น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติ, ไมชื่อวา  อินทรีย ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
                  น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 66 

                                น  อญัญินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
                            น  อัญญินทริยมูล  จบ 
 
                            น  อัญญาตาวินทริยมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                        ฯ ล ฯ 
ธรรมที่ไมชือ่วาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญินทรีย  ใชไหม ? 
                        น  อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
                สทุธอินทริยมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                          ปณณัตติวารุทเทส  จบ  
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                                  ปณณัตติวารนิเทศ 
                               ปทโสธนวาระ  อนโุลม 
         [๓๘๘]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ   ชือ่วา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวา    จักขุ    ไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุนทรีย    ชื่อวาจักขุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ   ชื่อวา   โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพโสตะ   ตัณหาโสตะ๑    ชื่อวา   โสตะ   แตไมชื่อวา   โสติน- 
ทรีย,   โสตินทรีย   ชื่อวาโสตะดวย   ชื่อวาโสตินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวา  โสตินทรีย   ชื่อวา   โสตะ  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ   ชื่อวา  ฆานินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานินทรีย   ชื่อวา   ฆานะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
๑.  ตัณหาโสตะ-กระแสตัณหา  
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         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา  ชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหินทรีย  ชื่อวา  ชิวหา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ   ชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนกายินทรียเสีย      ธรรมที่เหลือ     ชื่อวากาย     แตไมชื่อวา 
กายินทรีย    กายินทรีย  ชือ่วากายดวย   ชื่อวากายินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายินทรีย  ชื่อวา  กายะ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวามโน  ชื่อวามนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวามนินทรีย  ชื่อวา   มโน  ใชไหม ? 
         ใช.  
         [๓๘๙]  ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี  ชื่อวา  อิตถินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  อิตถี  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,   ชื่อวา   ปรุิสินทรีย  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสินทรีย,   ชื่อวา   ปุริสะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,   ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตินทรีย.   ชื่อวา  ชีวิตะ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๙๐]   ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,   ชื่อวา   สุขินทรยี  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขินทรีย,  ชื่อวา  สุขะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,   ชื่อวา   ทกุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขินทรีย,   ชื่อวา   ทุกขะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,   ชื่อวา  โสมมันสสินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสินทรีย  ชื่อวา  โสมนัสสะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,  ชื่อวา   โทมนัสสนิทรีย  ใชไหม ? 
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         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสินทรีย,   ชื่อวา   โทมนัสสะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา    ชื่อวา   อุเปกขินทรีย   ใชไหม ? 
         เวนอุเปกขินทรียเสียแลว   ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขาที่เหลือ   ชื่อวา 
อุเปกขา    แตไมชื่อวาอุเปกขินทรีย,   อุเปกขินทรีย   ชื่อวาอุเปกขาดวย 
ชื่อวาอุเปกขินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขินทรีย    ชือ่วา   อุเปกขา  ใชไหม ? 
         [๓๙๑]   ธรรมทีช่ื่อวาสัทธา,   ชื่อวา   สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีมีชื่อวาสัทธินทรีย,  ชื่อวา  สัทธา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ,    ชื่อวา   วิริยินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยินทรีย,  ชื่อวา  วิริยะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,  ชื่อวา  สตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาสตินทรีย,    ชื่อวา   สติ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ,  ชื่อวา  สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธินทรีย,  ชื่อวา  สมาธิ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,  ชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญินทรีย,  ชื่อวา  ปญญา  ใชไหม  ? 
         ใช.  
          [๓๙๒]   ธรรมทีช่ือ่วาอนัญญาตัญญัสสามีติ,    ชื่อวา   อนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
          ใช. 
          ธรรมที่ชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ชื่อวา  อนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรียใชไหม  ? 
          ใช.  
          ธรรมที่ชื่อวาอัญญะ,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม ? 
          ใช. 
          ธรรมที่ชื่ออัญญินทรีย,  ชื่อวา  อัญญะ  ใชไหม  ? 
          ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,  ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                             ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                 ปทโสธนวาระ  ปจจนิก 
         [๓๙๓]    ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุนทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุ  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ไมชื่อวาจักขุนทรีย     แตชื่อวาจักขุ 
เวนจักขุและจักขุนทรียเสียแลว    ธรรมที่เหลือ   ไมชื่อวาจักขุ   และไม 
ชื่อวาจักขุนทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา    โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตินทรีย,  ไมชื่อวา   โสตะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ทิพพโสตะ  ตัณหาโสตะ  ไมชือ่วา  โสตินทรีย  แตชื่อวา  โสตะ, 
เวนโสตะและโสตินทรียเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา  โสตะ  และ 
ไมชื่อวาโสตินทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานินทรีย,  ไมชื่อวา  ฆานะ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา   ชิวหินทรยี  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหินทรีย,   ไมชื่อวา   ชิวหา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายินทรีย,  ไมชื่อวา   กายะ  ใชไหม ? 
         เวนกายินทรียเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือ   ไมชื่อวากายินทรีย   แต 
ชื่อวา   กายะ   เวนกายะและกายินทรียเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา 
กายะและไมชื่อวากายินทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวา   มนินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามนินทรีย,  ไมชื่อวา   มโน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๓๙๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาอิตถี, ไมชื่อวา  อิตถนิทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถินทรีย    ไมชื่อวาอิตถี     แตชื่อวาอิตถินทรีย, 
เวนธรรมท่ีชือ่วาอิตถีและอิตถินทรียเสียแลว    ธรรมที่เหลือ   ไมชื่อวา 
อิตถีและไมชื่อวาอิตถินทรีย.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถินทรีย   ไมชื่อวา  อิตถ ี ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี   ไมชื่อวาอิตถินทรีย    แตชื่อวาอิตถี,    เวน 
ธรรมที่ชื่อวาอิตถีและธรรมท่ีชื่อวาอิตถินทรียเสียแลว        ธรรมที่เหลือ 
ไมชื่อวาอิตถีและไมชื่อวาอิตถินทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา   ปุริสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสินทรีย  ไมชือ่วา  ปุริสะ  แตชื่อวาปุริสินทรีย 
เวนธรรมท่ีชือ่วาปุริสะและปุริสินทรียเสียแลว        ธรรมที่เหลือ   ไม 
ชื่อวาปุริสะและไมชื่อวาปุริสินทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสินทรีย,   ไมชื่อวา  ปุรสิะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมชือ่วาปุริสะ  ไมชื่อวาปุริสินทรีย   แตชือ่วาปุริสะ,   เวน 
ธรรมที่ชื่อวาปุริสะและธรรมที่ชื่อวาปุริสินทรียเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือ 
ไมชื่อวาปุริสะและไมชื่อวาปุริสินทรีย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ  ไมชื่อวา  ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตินทรีย,  ไมชื่อวา  ชีวิตะใชไหม  ? 
         ใช.   
         [๓๙๕]  ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ,  ไมชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขินทรีย,  ไมชื่อวา  สุขะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา  ทุกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขินทรีย,  ไมชื่อวา  ทุกขะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย,  ไมชื่อวา  โสมนัสสะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โทมนัสสินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย,  ไมชื่อวา  โทมนัสสะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา  อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขินทรีย,  ไมชื่อวา  อุเปกขา  ใชไหม  ? 
         เวนอุเปกขินทรียเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาอุเปกขินทรีย  
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แตชื่อวาอุเปกขา,   เวนอุเปกขาและอุเปกขินทรียเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือ 
ไมชื่อวาอุเปกขาเเละไมชื่อวาอุเปกขินทรีย. 
         [๓๙๖]    ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา,  ไมชื่อวา  สทัธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธินทรีย,  ไมชื่อวา  สัทธา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา วิริยินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยินทรีย,  ไมชื่อวา   วิริยะ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา  สตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสตินทรีย,  ไมชื่อวา  สติ  ใชไหม  ?   
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ   ไมชื่อวา    สมาธินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธินทรีย   ไมชื่อวา    สมาธิ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,  ไมชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญินทรีย,  ไมชื่อวา  ปญญา  ใชไหม ? 
         ใช.    
         [๓๙๗]    ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,       ไมชื่อวา 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  ไมชื่อวา  อนัญ- 
ญาตัญญัสสามีติ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม 
                                     จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลู  โสตินทรยิมูลี :- 
         [๓๙๘]  ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย  
จักขุนทรีย  ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         โสตินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาโสตินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑    ชื่อวา   อินทรีย   แตไมชื่อวา   โสตินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูล   โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย     ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ฆานินทรีย  ชื่อวาฆานินทรียดวย  ชื่อวาอินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วา   ฆานินทรีย. 
                      จบ  จกัขุนทริยมูละ   ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชิวหินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ    ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ชิวหินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาชิวหินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาชิวอินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทรียมูละ  ชิวหินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   กายินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม ?   
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         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย  
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย.   ชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
         กายินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวากายยินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วากายินทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   กายินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    มนินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,    ชื่อวา   จักขุนทรีย      ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย     ชื่อวา   มนินทรีย   ใชไหม ? 
         มนินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชือ่วามนินทรียดวย,    อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วามนินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   มนินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี:- 
         [๓๙๙]    ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   อิตถินทรีย  ใชไหม  ? 
         อิตถินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาอิตถินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาอิตถินทรีย. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย 
จักขุนทรีย  ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   ปุริสินทรีย  ใชไหม ? 
         ปุริสินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาปุริสินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑    ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาปุริสินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 83 

จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ    ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ชีวิตินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาชีวิตินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาชีวิตินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สขุินทรยิมูลี :- 
         [๔๐๐]  ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,    ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย.                           
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  สุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         สุขินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย    ชื่อวาสุขินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาสุขินทรีย. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ  สขิุนทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ทุกขินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย  
จักขุนทรีย  ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา   ทุกขินทรีย  ใชไหม ? 
         ทุกขินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาทุกขินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒    ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาทุกขินทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ทกุขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย   ใชไหม ? 
         โสมนสัสินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย   ชื่อวาโสมนัสสินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ    ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         โทมนสัสินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาโทมนัสสินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาโทมนัสสินทรีย. 
                   จบ  จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลุะ  อุเปกขินทริยมูลี :- 
          ธรรมที่ชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  จักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
          ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
          ธรรมที่ชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
          อุเปกขินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย       ชื่อวาอุเปกขินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาอุเปกขินทรีย. 
                   จบ   จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี :- 
         [๔๐๑]   ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย.                           
         ธรรมท่ีชื่อวาสัทธา    ชื่อวา   สทัธินทรีย   ใชไหม  ? 
         สัทธินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาสัทธินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑    ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาสัทธินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  วิริยินทรยิมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ   ปญญาจักขุ  ชื่อวาจักขุ  แตไมชือ่วาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   วิริยินทรีย   ใชไหม  ? 
         วิริยินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาวิริยินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาวิริยินทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  วิรยิินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  สตินทรยิมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ    ชื่อวาจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   สตินทรีย   ใชไหม  ? 
         สตินทรยี   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาสตินทรียดวย,    อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑    ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาสตินทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  สตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   สมาธินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         สมาธินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย ชื่อวาสมาธิดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาสมาธินทรีย. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  สมาธินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย    ชื่อวา  ปญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ปญญนิทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาปญญินทรีย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาปญญินทรยี. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ ปญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี :- 
         [๔๐๒]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,      ชื่อวา       อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ใชไหม ? 
         อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวา  อนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรียดวย      อินทรียทีเ่หลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไม 
ชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
           จบ  จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ     ปญญาจักขุ  ชื่อวาจักขุ  แตไมชือ่วาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญินทรีย ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาอัญญินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาอินทรียมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขุนทรีย, 
จักขุนทรีย   ชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย.   ชื่อวา   อัญญาตาอินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                        โสตินทริยมูล 
โสตินทริยมูละ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๐๓]   ธรรมทีช่ื่อวาโสตะ   ชือ่วา   โสตินทรีย   ใชไหม ? 
         ทิพพโสตะ    ตัณหาโสตะ    ชื่อวาโสตะ    แตไมชื่อวาโสตินทรีย, 
โสตินทรีย   ชื่อวาโสตะดวย  ชื่อวาโสตินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                              ฯ ล ฯ 
โสตินทริยมูละ  อัญญาตวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,  ชื่อวา   โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         ทิพพโสตะ    ตัณหาโสตะ   ชื่อวาโสตะ   แตไมชื่อวาโสตินทรีย, 
โสตินทรีย   ชื่อวาโสตะดวย   ชื่อวาโสตินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวา  อินทรีย,  ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย  
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย.  
                   จบ  โสตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     โสตินทริยมูล  จบ  
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                                   ฆานินทริย  มูล 
ฆานินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๐๔]   ธรรมทีช่ื่อวาฆานะ   ชือ่วา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย    อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
                                          ฯ ล ฯ 
ฆานินทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อฆานะ,  ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑  ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย 
                  จบ  ฆานินทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                     ชวิหินทริย มลู 
ชิวหินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๐๕]   ธรรมทีช่ื่อวาชิวหา,   ชือ่วา   ชิวหินทรีย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
                                          ฯ ล ฯ 
ชิวหินทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา    ชื่อวา   ชิวหินทรีย    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย.  
                จบ   ชิวหินทริยมูละ      อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   ชิวหินทริยมูล   จบ  
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                                     กายินทริยมูล 
กายินทริยมลูะ   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๐๖]   ธรรมทีช่ื่อวากายะ,   ชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนกายินทรียเสียแลว    อินทรียที่เหลือ   ชื่อวากายะ     แตไม 
ชื่อวากายินทรีย.   กายินทรียชื่อวากายะดวย   ชื่อวากายินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
                                          ฯ ล ฯ 
 
กายินทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,   ชื่อวา   กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนกายินทรียเสียแลว     อินทรยีที่เหลือ     ชื่อวากายะ      แตไม 
ชื่อวายินทรีย,   กายินทรีย   ชื่อวากายะดวย   ชื่อวากายินทรียดวย, 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย  
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรยี  แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  กายินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   กายินทริยมูล  จบ  
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                                        มนินทริยมูล 
มนินทริยมูละ  จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๐๗]   ธรรมทีช่ื่อวามโน,  ชื่อวา   มนินทรยี    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนอินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                              ฯ ล ฯ 
มนินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,   ชื่อวา   มนนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย.  
                   จบ  มนินทรยิมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    มนินทริยมูล  จบ  
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                                    อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ   จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๐๘]  ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี,  ชื่อวา  อิตถินทรยี  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                         ฯ ล ฯ 
 
อิตถินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถี,    ชื่อวา   อิตถินทรีย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวยชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                 จบ   อิตถินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  อิตถินทริยมูลี  จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๐๙]   ธรรมทีช่ื่อวาปุริสะ,    ชื่อวา   ปรุิสนิทรีย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย.  
                                           ฯ ล ฯ 
 
ปุริสินทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,  ชื่อวา  ปรุิสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย    ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรยี  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ   ปุริสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล   จบ  
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                                      ชวีิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๑๐]    ธรรมทีช่ื่อวาชีวิตะ,   ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย    อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
                                          ฯ ล ฯ 
 
ชีวิตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,   ชื่อวา   ชิวิตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                   จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    ชีวิตินทริยมูล   จบ  
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                                      สขุินทริยมูล 
สุขินทริยมูละ  จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๑๑]   ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,   ชื่อวาสุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ๑  
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,  ชื่อวา  ทกุขินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ๑  
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,   ชื่อวา   โสมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ๑ 

         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,  ชื่อวา  โทมนัสสนิทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ๑ 

                               โทมนัสสินทริยมลู  จบ 
๑.  บาลีทาน  ฯลฯ - เปยยาละขอความตามลําดับมูละ  มูลี.  
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  จักขนุทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,   ชื่อวา  อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนอุเปกขินทรียเสียแลว  อุเปกขาที่เหลือ  ชื่อวาอุเปกขา  แตไม 
ชื่อวาอุเปกขินทรีย      อุเปกขินทรีย    ชื่อวาอุเปกขาดวย    ชื่อวาอุเปก 
ขินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวา  อินทรียดวย  ชื่อวา  จักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
                                           ฯ ล ฯ 
อุเปกขินทรยิมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวา  อุเปกขา  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย,  ใชไหม  ? 
         เวนอุเปกขินทรียเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือ     ชื่อวา     อุเปกขา 
ไมชื่อวา   อุเปกขินทรีย,   อุเปกขินทรีย    ชื่อวา    อุเปกขาดวย    ชื่อวา 
อุเปกขินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวา    อินทรียดวย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย 
ดวย,  อินทรยีที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวา  อินทรีย  ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  อุเปกขินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   อุเปกขินทริยมูล    จบ  
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                                    สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๑๒]   ธรรมทีช่ื่อวาสัทธา,   ชื่อวา   สัทธินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.                                                                        
                                         ฯ ล ฯ๑ 

         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ,   ชื่อวา   วิรยิินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                         ฯ ล ฯ๑  
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ   ชื่อวา   สตินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ๑  
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ   ชื่อวา   สมาธินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ๑  
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา  ชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ๑  
                                ปญญินทริยมูล    จบ 
๑.  บาลีทาน  ฯลฯ - เปยยาละขอความตามลําดับมูละ  มูลี.  
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                         อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
อนัญญตัญญัสสามีตินทริยมูละ  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๑๓]   ธรรมทีช่ื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ  ชื่อวา  อนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ๑ 

         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ  ชื่อวา   อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ๑ 

                                อัญญินทริยมูล  จบ 
๑.  บาลีทาน  ฯ ล ฯ - เปยยาละขอความตามลําดับมูละ  มูลี.  
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                                   อัญญาตาวินทริยมูล 
อัญญาตาวินทริยมูละ  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย     ชื่อวา     อินทรียดวย    ชื่อวา    จักขุนทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑  ชื่อวา   อินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                            ฯ ล ฯ๑ 

อัญญาตาวินทริยมูละ   อญัญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี   ชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา   อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         อัญญินทรีย   ชื่อวา   อินทรียดวย   ชื่อวา    อัญญินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ ๒๑   ชื่อวา   อินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญินทรีย. 
              จบ   อัญญาตาวินทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
                           อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
                  ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ 
๑.  บาลีทาน  ฯ ล ฯ - เปยยาละขอความตามลําดับมูละ  มูลี.  
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                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก 
                                   น  จักขุนทริยมลู 
น   จักขุนทรยิมูละ  น  โสตินทริยมูลี:- 
         [๔๑๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา   โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น  โสตินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  ฆานินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ   น  จักขุนทริยมูละ  น  ฆานินทริยมูลี  
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น  จักขุนทรยิมูละ  น  ชวิหินทริยมูล :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น ชิวหินทริยมลู ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  กายินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา   กายินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
               จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  กายินทริยมูล ี
น  จักขุนทรยิมูละ  น  มนินทริยมูล ี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา   มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น   มนินทรยิมลู ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  อติถินทริยมูลี :- 
         [๔๑๕]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  อิตถินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  อิตถินทริยมูลี  
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  ปุริสินทริยมูล ี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  ปุริสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  ปุริสินทริยมูลี  
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น  จักขุนทรยิมูละ  น  ชวีิตินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  ชีวินตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น ชีวิตินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ   น  สขุุนทริยมูล ี:- 
         [๔๑๖]     ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  สุขินทรีย ใชไหม ? 
         ใช.  
                     จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น สุขินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ   น  ทุกขินทริยมูล ี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น  ทุกขินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  โสมนัสสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  โสมนสัสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น   จักขุนทริยมูละ   น   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ    น   โทมนัสสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  โทมนสัสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น   จักขุนทริยมูละ   น  โทมนัสสินทริยมูล ี 
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น  จักขุนทรยิมูละ  น  อุเปกขินทริยมลูี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ?   
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                จบ  น   จักขุนทริยมูละ   น   อุเปกขินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  สทัธินทริยมูล ี:- 
         [๔๑๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  สัทธินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  วิรยิินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  วิริยินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
               จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น   วิริยินทริยมลู ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ   น  สตินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา สตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ   น  จักขุนทริยมูละ  น   สตินทริยมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  สมาธนิทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  สมาธินทริยมูลี  
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น จักขุนทรยิมูละ น  ปญญินทริยมูลี :-  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
                  จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  ปญญินทริยมูลี  
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี :- 
         [๔๑๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย ,  ไมชื่อวา   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ใชไหม ? 
         ใช. 
       จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูลี   
 
น   จักขุนทรยิมูละ  น   อญัญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
                 จบ  น  จักขุนทริยมูละ   น  อัญญินทริยมูล ี
   
น  จักขุนทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  อัญญาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
           จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                               น จักขุนทริยมูลี  จบ  
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                                     น  โสตินทริยมูล 
น  โสตินทรยิมูล   น  จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๑๙]  ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
 
น   โสตินทริยมูละ  น   อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,   ไมชือ่วา  โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น  โสตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  โสตินทริยมลู  จบ  
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                                     น   ฆานินทริยมูล 
น   ฆานินทริยมูละ  น  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๐]  ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
 
น   ฆานินทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวา   ฆานินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ  น   ฆานินทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                น   ฆานินทริยมูล    จบ  
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                                     น    ชิวหินทรยิมูล 
น  ชิวหินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๑]   ธรรมที่ไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา ชิวหินทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,    ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  ชิวหินทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา   ชิวหินทรยี  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น   ชิวหินทริยมูละ   น อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  ชวิหินทริยมูล    จบ 
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                                      น  กายินทรยิมูล 
น   กายินทรยิมูละ   น    จักขุนทริยมลูี :- 
         [๔๒๒]   ธรรมที่ไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา  กายินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ๑ 

 
น  กายินทรยิมูละ  น    อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา   กายินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น  กวยินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  กายินทริยมูล  จบ  
๑.  บาลีทาน  ฯ ล ฯ - เปยยาละขอความตามลําดับมูละ  มูลี.  
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                                     น  มนินทริยมลู 
น  มนินทริยมูละ  น  จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๓]   ธรรมที่ไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวา  มนินทรีย  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ 
น  มนินทริยมูล   น  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,    ไมชื่อวา   มนินทรยี   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น  มนินทรยิมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูลี       
                               น    มนินทริยมูล ี จบ  
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                                       น  อิตถินทรยิมูล 
น  อิตถินทรยิมูละ   น  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๔]    ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี,   ไมชื่อวา อิตถินทรีย  ใชไหม  ? 
         อิตถินทรีย   ไมชื่อวาอิตถี    แตชื่อวาอิตถินทรีย,  เวนธรรมท่ีชื่อวา 
อิตถีและอิตถินทรียเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาอิตถีดวย  ไมชื่อวา 
อิตถินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  อิตถินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี,  ไมชื่อวา   อิตถินทรยี   ใชไหม  ? 
         อิตถินทรีย   ไมชื่อวาอิตถี   แตชื่อวาอิตถินทรีย,  เวนธรรมท่ีชื่อวา 
อิตถีและอิตถินทรียเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาอิตถีดวย  ไมชื่อวา 
อิตถินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม   ? 
               จบ   น   อิตถินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    น อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                         ปุริสินทริยมูล 
น  ปุริสินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๕]  ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา  ปรุิสินทรีย   ใชไหม   ? 
         ปุริสินทรีย   ไมชื่อวาปุริสะ   เเตชื่อวาปุริสินทรีย,   เวนธรรมท่ี  
ชื่อวาปุริสะและปุริสินทรยีเสียแลว        ธรรมท่ีเหลอืไมชื่อวาปุริสะดวย 
ไมชื่อวาปุริสินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ?  
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
น  ปุริสินทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,   ไมชื่อวา  ปุริสินทรีย   ใชไหม  ? 
         ปุรสิินทรีย   ไมชื่อวาปุริสะ   แตชื่อวาปุริสินทรีย,   เวนธรรมท่ี  
ชื่อวาปุริสะ    และปุริสินทรียเสียแลว  ธรรมที่เหลอืไมชื่อวาปุริสะดวย 
ไมชื่อวาปุริสินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
              จบ  น  ปุริสินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                      น  ชีวิตินทรยิมูล 
น  ชีวิตินทรยิมูละ  น   จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา ชวิีตินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  ชีวิตินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา   ชีวิตินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ  น  ชีวิตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  ชีวิตินทริยมลู  จบ  
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                                       น   สุขินทรยิมูล 
น  สขุินทริยมูละ   น   จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาสุขะ,   ไมชื่อวา   สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
 
น  สขุินทริยมูละ   น  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ,     ไมชื่อวา  สุขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  น  สุขินทริยมูละ   น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    น  สุขินทริยมลู  จบ  
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                                      น  ทุกขินทรยิมูล 
น ทุกขินทรยิมูละ  น จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๒๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
 
น  ทุกขินทรยิมลูะ  น อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ  น ทุกขินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  ทุกขินทริยมูล  จบ   
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                                น  โสมนัสสินทรยิมูล 
น โสมนัสสนิทริยมูละ  น  จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๒๙]   ธรรมที่ไมชื่อวาโสมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โสมนสัสิน- 
ทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.                                                                   
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯ ล ฯ 
น  โสมนัสสนิทริยมูละ   น  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
           จบ  น  โสมนัสสินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                              น  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 123 

                                   น  โทมนัสสินทริยมูล 
น  โทมนัสสนิทริยมูละ   น  จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๓๐]    ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,    ไมชื่อวา   โทมนสัสิน- 
ทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  โทมนัสสนิทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทรีย :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา  โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น  โทมนัสสนิทริยมูละ   น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                น   โทมนัสสินทริยมูล  จบ   
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                                   น   อุเปกขินทรยิมูล 
น  อุเปกขินทริยมูละ  น  จักขุนทริยมลูี :- 
         [๔๓๑]   ธรรมที่ไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา    อุเปกขินทรยี 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
 
น อุเปกขินทริยมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา   อุเปกขินทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ?  
         ใช. 
              จบ   น  อุเปกขินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                     น  สัทธินทริยมูล 
น สัทธินทรยิมูละ  น จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๓๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัทธา,   ไมชื่อวา สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ 
 
น สัทธินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา,   ไมชื่อวา   สัทธินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
               จบ  น  สัทธินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  สทัธินทริยมูล    จบ    



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 126 

                                     น  วิริยินทริยมูล 
น วิริยินทริยมูละ  น จักขนุทริยมูลี :- 
         [๔๓๓]   ธรรมที่ไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา  วิริยินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ 
น  วิริยินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,   ไมชื่อวา  วิริยินทรีย  ใชไหม  ?  
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น  วิริยินทรยิมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  วิริยินทริยมลู  จบ  
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                                     น  สตินทริยมลู 
น สตินทริยมูละ   น จักขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๓๔]    ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา   สตินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ 
น  สตินทริยมูละ   น อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา  สตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น สตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  สตินทริยมูล  จบ  
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                                    น  สมาธินทริยมูล 
น สมาธินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล ี:- 
         [๔๓๕]   ธรรมที่ไมชื่อวาสมาธิ,   ไมชื่อวา   สมาธินทรีย  ใช 
ไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
น  สมาธินทริยมูละ  น อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ  ไมชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น  สมาธินทริยมูละ  น อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น สมาธินทริยมูล  จบ   
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                                 น   ปญญินทริยมูล 
น  ปญญินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมลูี :- 
         [๔๓๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาปญญา   ไมชื่อวา   ปญญินทรีย  ใช 
ไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                                          ฯ ล ฯ 
น  ปญญินทริยมูละ  น อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,  ไมชื่อวา  ปญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น  ปญญินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                               น   ปญญินทริยมลู  จบ  
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                         อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
น  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  น  จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๓๗]    ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,     ไมชื่อวา 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ 
น  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติ,   ไมชื่อวา   อนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
   จบ  น  อนญัญาตัญญัสสามิตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                        น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล  จบ  
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                                     น  อัญญินทริยมูล 
น อัญญินทริยมูละ    จักขนุทริยมูลี :- 
         [๔๓๘]     ธรรมที่ไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา   อัญญินทรีย   ใช 
ไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,     ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  อัญญินทริยมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,    ไมชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น  อัญญนิทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น อัญญินทริยมลู    จบ  
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                                    น  อัญญาตาวินทริยมูล 
น อัญญาตาวินทริยมูละ  น จักขุนทรยิมูลี :- 
         [๔๓๙]      ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,   ไมชือ่วา   อัญญาตาวิน- 
ทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                               ฯ ล ฯ 
น  อัญญาตาวินทริยมูละ  น  อัญญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  น  อัญญาตาวินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                น อัญญาตาวินทริยมูล  จบ 
                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                             สุทธอนิทริยวาระ  อนุโลม 
 
         [๔๔๐]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาจักขุนทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะใด       ชื่อวาอินทรีย     ธรรมที่ชื่อวาโสตะนั้น 
ชื่อวาโสตะดวย  ชื่อวาอินทรียดวย๑, ธรรมที่เหลือ    ชื่อวาโสตะ    แตไม 
ชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  โสตินทรีย   ใชไหม  ? 
         โสตินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาโสตินทรียดวย,    อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาโสตินทรีย. 
๑.  โสตะท่ีช่ือวาอินทรีย,  ช่ือวาโสตะดวย  ช่ือวาอินทรียดวย  
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         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ฆานินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาฆานินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาฆานินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ชวิหินทรีย   ใชไหม   ? 
         ชิวหินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาชิวหินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาชิวหินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะใด     ชื่อวาอินทรีย     ธรรมท่ีชื่อวากายะน้ัน 
ชื่อวากายะดวย    ชื่อวาอินทรียดวย,      ธรรมที่เหลือชื่อวากายะ    แตไม 
ชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         กายินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวากายินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ ๒๑  ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวากายินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         มนินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย    ชื่อวามนินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วามนินทรีย. 
         [๔๔๑]   ธรรมทีช่ื่อวาอิตถี   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรยี,   ชื่อวา   อิตถินทรีย   ใชไหม  ? 
         อิตถินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาอิตถินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาอิตถินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา   ปุริสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ปุริสินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาปุริสินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาปุริสินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  ชวิีตินทรีย   ใชไหม   ? 
         ชีวิตินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาชีวินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑  ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาชีวิตินทรีย.  
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         [๔๔๒]   ธรรมทีช่ือ่วาสุขะ,   ชือ่วา  อินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  สุขินทรีย   ใชไหม   ? 
         สุขินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาสุขินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาสุขินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   ทุกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ทุกขินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาทุกขินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาทุกขินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         โสมนสัสินทรีย   ชือ่วาอินทรียดวย   ชื่อวาโสมนัสสินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,    ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย   ใชไหม  ?  
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         โทมนสัสินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย   ชื่อวาโทมนัสสินทรียดวย,  
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาโทมนัสสินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,    ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขาใด     ชื่อวาอินทรีย    ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา 
นั้น   ชื่อวาอุเปกขาดวย  ชื่อวาอินทรียดวย,    ธรรมท่ีเหลือชื่อวาอุเปกขา 
แตไมชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย   ใชไหม  ? 
         อุเปกขินทรีย      ชื่อวาอินทรียดวย      ชื่อวาอุเปกขินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ๒๑   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอุเปกขินทรีย. 
         [๔๔๓]   ธรรมทีช่ือ่วาสัทธา,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา   สัทธินทรีย   ใชไหม  ? 
         สัทธินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาสัทธินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาสัทธินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  วิริยินทรีย ใชไหม  ?  
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         วิริยินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาวิริยินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาวิริยินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา    สตินทรีย   ใชไหม  ? 
         สตินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย    ชือ่วาสตินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ ๒๑  ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาสตินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         สมาธินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาสมาธินทรียดวย, อินทรีย  
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวา  สมาธินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  ปญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ปญญนิทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาปญญนิทรียดวย,  อินนทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วาปญญินทรีย.  
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         [๔๔๔]  ธรรมท่ีชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,   ชื่อวา  อินทรีย 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย      ชื่อวา     อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ใชไหม  ? 
         อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     ชือ่วา     อินทรียดวย     ชื่อวา 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียดวย,    อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวา  อินทรีย 
แตไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญินทรีย   ชื่อวา   อินทรียดวย   ชื่อวา    อัญญินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวา  อินทรีย  แตไมชื่อวา   อัญญินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี    ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวา   อินทรียดวย  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย 
ดวย.   อินทรยีที่เหลือ  ๒๑   ชื่อวา   อินทรีย    แตไมชื่อวา    อัญญาตา- 
วินทรีย. 
                           สุทธอินทริยวาระ   อนุโลม   จบ  
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                            สุทธอนิทริยวาระ  ปจจนิก 
         [๔๔๕]  ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุเสียแลว   อินทรียที่เหลอื     ไมชื่อวาจักขุ 
แตชื่อวาอินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุและอินทรียเสียแลว    ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวาจักขุดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ    ไมชือ่วา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสตะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา  โสตะ 
แตชื่อวา   อินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาโสตะและอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา  โสตะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย  ไมชือ่วา  โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาฆานะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา ฆานะ 
แตชื่อวา  อินทรีย,  เวนธรรมที่ชื่อวาฆานะและอินทรียเสียแลว ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวา   ฆานะดวย   ไมชื่อวา   อินทรียดวย.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม   ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชิวหาเสียแลว  อินทรียที่เหลือ ไมชื่อวา ชิวหา 
แตชื่อวา  อินทรีย,  เวนธรรมที่ชื่อวาชิวหาและอินทรียเสียแลว  ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวา   ชิวหาดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ชิวหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมที่ไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวามโนเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา  มโน 
แตชื่อวา   อินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวามโนและอินทรียเสียแลว    ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา   มโนดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๔๔๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาอิตถี,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา   อิตถ ี
แตชื่อวา   อินทรีย.  เวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีและอินทรียเสียและ  ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวา   อิตถีดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อิตถินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปุริสะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา 
ปุริสะ   แตชือ่วา   อินทรยี,  เวนธรรมที่ชื่อวาปุริสะและอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ปุริสะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย    ไมชื่อวา  ปุริสนิทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะเสียแลว      อินทรียที่เหลือ     ไมชือ่วา 
ชีวิตะ   แตชือ่วา   อินทรยี,  เวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะและอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ชีวิตะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         [๔๔๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาสุขะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสุขะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา   สุขะ 
แตชื่อวา   อินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาสุขะและอินทรียเสียแลว    ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา   สุขะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา   สุขินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาทุกขะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา ทุกขะ 
แตชื่อวา   อินทรีย   เวนธรรมที่ชื่อวาทุกขะและอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา   ทุกขะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  ทุกขินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,   ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสมนัสสะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวา 
โสมนัสสะ   แตชื่อวา  อินทรีย,  เวนธรรมที่ชื่อวาโสมนัสสะและอินทรีย 
เสียแลว   ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   โสมนัสสะดวย  ไมชื่อวา   อินทรีย 
ดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโทมนัสสะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวา 
โทมนัสสะ     แตชื่อวา     อินทรีย,     เวนธรรมท่ีชือ่วาโทมนัสสะและ 
อินทรียเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ   ไมชือ่วา   โทมนสัสะดวย   ไมชื่อวา 
อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   โทมนสัสินทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา   อินทรยี  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอุเปกขาเสียแลว     อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
อุเปกขา    แตชื่อวา    อินทรีย.    เวนธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขาและอินทรีย 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา  อุเปกขาดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย.  ไมชือ่วา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๔๔๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัทธา,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสัทธาเสียแลว    อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา  สัทธา 
แตชื่อวาอินทรีย    เวนธรรมที่ชื่อวาสัทธาและอินทรียเสียแลว   ธรรมท่ี 
เหลือ   ไมชือ่วา   สัทธาดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  สัทธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย    ใชไหม  ?  
         เวนธรรมที่ชื่อวาวิริยะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา  วิริยะ 
แตชื่อวาอินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาวิริยะและอินทรียเสียแลว  ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวา   วิริยะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   วิริยินทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสติเสียแลว     อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวา    สติ 
แตชื่อวาอินทรีย,    เวนธรรมท่ีชื่อวาสติและอินทรียเสียแลว     ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวา    สติดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ   ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม   ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสมาธิเสียแลว  อินทรียที่เหลือ ไมชื่อวา สมาธิ 
แตชื่อวาอินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาสมาธิและอินทรียเสียแลว   ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวา    สมาธิดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา    สมาธินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,   ไมชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปญญาเสียแลว      อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
ปญญา   แตชื่อวาอินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาปญญาและอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ปญญาดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  ปญญินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
         [๔๔๙]    ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ,         ไมชื่อวา 
อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติเสียแลว    อินทรียที่เหลือ 
ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีติ   แตชือ่วาอินทรีย,   เวนอนัญญาตัญญัส- 
สามีติและอินทรียเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ 
ดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญะเสียแลว     อินทรียที่เหลือ      ไมชื่อวา  
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อัญญะ     แตชื่อวาอินทรีย,    เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญะและอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   อัญญะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญนิทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญาตาวีเสียแลว   อินทรยีที่เหลือ   ไมชื่อวา 
อัญญาตาวี   แตชื่อวาอินทรีย     เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญาตาวีและอินทรีย 
เสียแลว     ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา   อัญญาตาวีดวย  ไมชื่อวา   อินทรีย 
ดวย.                                           
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                             สุทธอินทริยวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                       สุทธอินทรยิมูลจักกวาระ  อนุโลม 
                                     จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี :- 
         [๔๕๐]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม ? 
         โสตินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาโสตินทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ  ๒๑    ชื่อวาอินทรีย   แตไมชือ่วา   โสตินทรีย.  
                     จบ   จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี 
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  ฆานินทรีย  ใชไหม ? 
         ฆานินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาฆานินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   ฆานินทรีย. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ชิวหินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย, ชื่อวา  ชวิหินทรีย  ใชไหม  ? 
         ชิวหินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาชิวหินทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   ชิวหินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   ชวิหินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   กายินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  กายินทรีย  ใชไหม  ? 
         กายินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย    ชื่อวากายินทรีย     อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   กายินทรีย. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ  กายินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   มนินทรีย  ใชไหม  ? 
         มนินทรีย  ชึ่อวาอินทรียดวย   ชือ่วามนินทรียดวย,   อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   มนินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี :- 
         [๔๕๑]    ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   อิตถินทรีย   ใชไหม   ? 
         อิตถินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาอิตถินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   อิตถินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี   
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จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  อินทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  ปรุิสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ปุริสินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาปุริสินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   ปุริสินทรีย. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,  ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  ใชไหม ? 
         ชีวิตินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาชีวิตินทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย    แตไมชื่อวา   ชีวิตินทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สขุินทรยิมูลี :- 
         [๔๕๒]  ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,    ชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   สุขินทรีย   ใชไหม  ? 
         สุขินทรียชื่อวาอินทรีย   ดวยชือ่วาสุขินทรียดวย,    อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา   สขิุนทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  สขิุนทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ทุกขินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  ทุกขินทรีย   ใชไหม   ? 
         ทุกขินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย,   ชื่อวาทุกขินทรีย,   อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาทุกขินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  ทกุขินทริยมูลี   
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  โสมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         โสมนสัสินทรีย   ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาโสมนัสสินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย. 
                   จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลูี  
 
จักขุนทริยมลู   โทมนัสสนิทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวา  โทมนัสสินทรีย   ใชไหม  ? 
         โทมนสัสินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาโทมนัสสินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาโสมนัสสินทรีย 
                  จบ  จักขุนทรยิมูละ   โทมนัสสินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อุเปกขินทรีย  ใชไหม ? 
         อุเปกขินทรียชื่อวาอินทรีย   ชื่อวาอุเปกขินทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอุเปกขินทรยี. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี :- 
         [๔๕๓]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  สัทธินทรีย   ใชไหม  ? 
         สัทธินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาสัทธินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาสัทธินทรีย. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  วิริยินทรยิมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  วิริยินทรีย   ใชไหม  ? 
         วิริยินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาวิริยินทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาวิริยินทรีย. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ   วิริยินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สตินทรยิมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาอินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  สตินทรียใชไหม ?                  
         สตินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชือ่วาสตินทรียดวย,   อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาสตินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  สตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สมาธินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม     ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา   สมาธินทรีย   ใชไหม  ? 
         สมาธินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาสมาธินทรียดวย, อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาสมาธินทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  สมาธินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา  ปญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ปญญนิทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย,   ชื่อวาปญญินทรียดวย  อินทรีย 
ที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาปญญินทรีย. 
                      จบ จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี :- 
         [๔๕๔]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม   
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,     ชื่อวา     อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ใชไหม  ? 
         อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรียดวย,   อินทรียที่เหลือ    ชื่อวาอินทรีย    แตไมชื่อวา 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุนทรีย,    ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         อัญญินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญินทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวา   อินทรีย     ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย   ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  จักขุนทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                         โสตินทริยมลู 
โสตินทริยมูละ   จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๕๕]    ธรรมท่ีชือ่วาโสตะ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะใด      ชื่อวาอินทรีย   ธรรมท่ีชื่อวาโสตะน้ัน 
ชื่อวาโสตะดวย  ชื่อวาอินทรียดวย,  ธรรมที่เหลือ  ชื่อวาโสตะ  แตไมชื่อ 
วาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรยี,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                           ฯ ล ฯ 
โสตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะใด        ชื่อวาอินทรีย    ธรรมที่ชื่อวาโสตะนั้น 
ชื่อวาโสตะดวย   ชื่อวาอินทรียดวย,   ธรรมที่เหลือ   ชื่อวาโสตะ   แตไม 
ชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย     ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย 
ดวย    อินทรยีที่เหลือ   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  โสตินทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    โสตินทริยมูล  จบ  
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                                      ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๕๖]   ธรรมทีช่ื่อวาฆานะ,   ชือ่วาอินทรีย    ใชไหม   ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                           ฯ ล ฯ 
ฆานินทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,  ชื่อวาอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   และไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  ฆานินทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                       ชิวหินทริยมลู 
ชิวหินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๕๗]   ธรรมทีช่ือ่วาชิวหา,    ชื่อวาอินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวาจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา  จักขุนทรีย. 
                                          ฯ ล ฯ 
ชิวหินทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,  ชื่อวาอินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,    ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                 จบ   ชิวหินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   ชิวหินทริยมูล  จบ   
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                                         กายินทริยมลู 
กายินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี :- 
         [๔๕๘]   ธรรมทีช่ือ่วากายะ,   ชื่อวาอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะใด        ชื่อวาอินทรีย    ธรรมท่ีชื่อวากายะน้ัน 
ชื่อวากายะดวย   ชื่อวาอินทรียดวย,    กายะท่ีเหลือ   ชื่อวากายะ    แตไม 
ชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ฯ ล ฯ 
                                            ฯ ล ฯ 
กายินทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี :- 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะ,   ชื่อวาอินทรีย      ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายะใด       ชื่อวาอินทรีย   ธรรมท่ีชื่อวากายะน้ัน 
ชื่อวากายะดวย   ชื่อวาอินทรียดวย,   กายะท่ีเหลือ   ชื่อวากายะ    แตไม 
ชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย    ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย 
ดวย,   อินทรียที่เหลือ   ชือ่วาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                     จบ  กายินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     กายินทริยมูล   จบ  
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                                       มนินทริยมูล 
มนินทริยมูละ  จักขุนทรยิมูล:- 
         [๔๕๙]    ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวาอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรียที ่
เหลือ   ชื่อวาอินทรีย    แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                           ฯลฯ 
มนินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวาอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                    จบ  มนินทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    มนินทริยมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 164 

                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๖๐]   ธรรมทีช่ื่อวาอิตถี,      ชื่อวาอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช.   
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                             ฯลฯ 
อิตถินทริยมูล   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอิตถิน,   ชื่อวา  อินทรีย       ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย,   ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย  
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                    จบ  อิตถินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล    จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๖๑]   ธรรมทีช่ื่อวาปุริสะ,   ชือ่วา   อินทรยี   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ?  
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย,  ชื่อวาจักขุนทรียดวย   อินทรีย 
ที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                             ฯลฯ 
ปุริสินทริยมลูะ อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาปุริสะ,        ชื่อวา   อินทรีย       ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย.  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม ? 
         อัญญาตาวินทรีย    ชื่อวาอินทรียดวย     ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย 
ดวย,    อินทรียที่เหลือ  ชือ่วาอินทรีย  แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                   จบ  ปุริสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                      ชวีิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ    จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๖๒]   ธรรมทีช่ือ่วาชีวิตะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                           ฯลฯ 
ชีวิตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาชีวิตะ,  ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย   ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                  จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี  
                                   ชีวิตินทริยมูล   จบ  
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                                        สุขินทริยมูล 
สุขินทริยมูละ  จักขุนทรยิมูลี:- 
         [๔๖๓]   ธรรมทีช่ื่อวาสุขะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรยดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                              ฯลฯ 
สุขินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาสุขะ,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย   ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ  ชื่อวาอินทรีย  แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                          จบ  สุขินทริยมูละ  จักขุนทริยมูล ี
                                      สขิุนทริยมูล  จบ  
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                                 ทุกขนิทริยมูล 
ทุกขินทริยมลูะ  จักขุนทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขะ,   ชื่อวา      อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.   
                                      ฯลฯ 
โสมนัสสินทริยมูละ  จักขนุทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะ,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                       ฯลฯ 
โทมนัสสินทริยมูละ  จักขนุทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะ,   ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                        ฯลฯ 
                             ปญญนิทริยมูล  จบ  
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  จักขนุทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,   ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         อุเปกขาใด       ชื่อวาอินทรีย  อุเปกขานั้น   ชือ่วาอุเปกขาดวย 
ชื่อวาอินทรียดวย,    ธรรมท่ีเหลือ   ชือ่วาอุเปกขา   แตไมชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย.   ชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย   ชื่อวาอินทรียก็ใช   ชื่อวาจักขุนทรียก็ใช,   อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                            ฯลฯ 
อุเปกขินทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา,   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขาใด    ชื่อวาอินทรีย    ธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขา 
นั้น   ชื่อวาอุเปกขาดวย   ชื่อวาอินทรียดวย,    อุเปกขาที่เหลือ    ชื่อวา 
อุเปกขา   แตไมชื่อวาอินทรีย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย  ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย. 
                จบ  อุเปกขินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                อุเปกขินทริยมูล   จบ 
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                                 สัทธนิทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ   ฯลฯ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๔๖๔]   ธรรมทีช่ื่อวาสัทธา,  ชือ่วา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                       ฯลฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิริยะ,  ชื่อวา    อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                       ฯลฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสติ,   ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                       ฯลฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ   ชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                       ฯลฯ        
         ธรรมท่ีชื่อวาปญญา,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช. 
             จบ  สัทธินทริยมลูะ  ฯลฯ  ปญญินทริยมลู ี
                               สุขินทริยมูล  จบ  
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                         อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๔๖๕]   ธรรมทีช่ื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ  ชื่อวา  อินทรีย 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯลฯ 
อัญญินทริยมูละ   จักขุนทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญะ,     ชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรยี,  ชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย  ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                            ฯลฯ 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,   ชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญาตาวินทรีย  ชือ่วาอินทรียดวย ชื่อวาอัญญาตาวินทรียดวย, 
อินทรียที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,  ชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         จักขุนทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย   ชื่อวาจักขุนทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาจักขุนทรีย. 
                                            ฯลฯ 
อัญญาตาวินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวี,     ชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย,  ชื่อวา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         อัญญินทรีย  ชื่อวาอินทรียดวย ชือ่วาอัญญินทรียดวย,  อินทรีย 
ที่เหลือ   ชื่อวาอินทรีย   แตไมชื่อวาอัญญินทรีย. 
      จบ   อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูละ  ฯลฯ  อัญญินทริยมูล ี
                     สุทธอินทรยิมูลจักกวาระ   อนุโลม  จบ  
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                       สุทธอินทรยิมูลจักกวาระ ปจจนิก 
                                   น  จักขุนทริยมลู 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  โสตินทริยมูลี:- 
         [๔๖๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ   ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุเสียแลว     อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวาจักขุ  
แตชื่อวาอินทรีย    เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุและอินทรียเสียแลว    ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวาจักขุดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  โสตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ  น  จักขุนทริยมูละ  น  โสตินทรยิมูล ี
 
น  จักขุนทรยิมูละ  น  ฆานินทริยมูลี:- 
         ธรรมทีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุเสียแลว    อินทรียที่เหลือ    ไมชื่อวาจักขุ 
แตชื่อวาอินทรีย,    เวนธรรมท่ีชื่อวาจักขุและอินทรียเสียแลว   ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวาจักขุดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   ฆานินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯลฯ  
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น  จักขุนทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุเสียแลว    อินทรียที่เหลือ    ไมชื่อวาจักขุ 
แตชื่อวาอินทรีย    เวนธรรมที่ชื่อวาจักขุและอินทรียเสียแลว    ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวาจักขุดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย  ไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ  น  จักขุนทริยามูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    น  จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                   น   โสตินทริยมลู 
น  โสตินทรยิมูละ   น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๖๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสตะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาโสตะ 
ชื่อวาอินทรีย   เวนธรรมท่ีชื่อวาโสตะและอินทรียเสียแลว.  ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวาโสตะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯลฯ 
น  โสตินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสตะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ ไมชื่อวาโสตะ 
แตชื่อวาอินทรีย   เวนธรรมท่ีชื่อวาโสตะและอินทรียเสียแลว    ธรรมที ่
เหลือ  ไมชื่อวาโสตะดวย ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช.  
              จบ  น   โสตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  โสตินทริยมูล   จบ   
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                                     น  ฆานินทริยมูล 
น  ฆานินทรยิมูละ น  จักขุนทรินมูลี:- 
         [๔๖๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาฆานะ,   ไมชื่อวา   อินทรีย ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาฆานะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาฆานะ 
แตชื่อวาอินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวาฆานะและอินทรียเสียแลว      ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาฆานะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อใชอินทรีย,   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯลฯ 
น  ฆานินิทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,   ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาฆานะเสียแลว      อินทรียทีเ่หลือ     ไมชื่อวา 
ฆานะ   แตชือ่วา  อินทรีย,  เวนธรรมทีช่ื่อวาฆานะและอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ   ไมชื่อวาฆานะดวย     ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ   น   ฆานินทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  ฆานินทริยมูล   จบ  
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                                    น   ชิวหินทริยมูล 
น  ชิวหินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๖๙]   ธรรมที่ไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อ   อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชิวหาเสียแลว      อินทรียที่เหลือ      ไมชื่อวา 
ชิวหา   แตชือ่วา   อินทรยี.  เวนธรรมท่ีชื่อวาชิวหาและอินทรียเสียแลว 
ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา   ชิวหาดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                             ฯลฯ 
น  ชิวหินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชิวหาเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา ชิวหา 
แตชื่อวา   อินทรีย   เวนธรรมที่ชื่อวาชิวหาและอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา   ชิวหาดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ   น  ชิวหินทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  ชิวหินทริยมลู  จบ  
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                                  น   กายินทริยมลู 
น   กายินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๗๐]   ธรรมที่ไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไห  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                           ฯลฯ 
น   กายินทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
             จบ   น   กาวยินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น กายินทริยมูล  จบ  
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                                   น  มนินทริยมูล 
น  มนินทริยมูละ  น  จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๗๑]    ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวามโนเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา   มโน 
แตชื่อวา   อินทรีย,   เวนธรรมที่ชื่อวามโนและอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ   ไมชื่อวา   มโนดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                           ฯลฯ 
น  มนินทริยมูละ   น   อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน   ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวามโนเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา  มโน 
แตชื่อวา   อินทรีย    เวนธรรมที่ชื่อวามโนและอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา  มโนดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย.  ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
              จบ  น   มนินทรยิมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูล ี 
                                 น  มนินทริยมูล  จบ   
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                                       น  อิตถินทรยิมูล 
น  อิตถินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๗๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาอิตถี   ไมชื่อวา   อินทรีย ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา   อิตถี  
แตชื่อวา  อินทรีย,  และเวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีกับอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา  อิตถีดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                               ฯลฯ 
น  อิตถินทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอิตถี,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา   อิตถ ี
แตชื่อวา  อินทรีย,  และเวนธรรมที่ชื่อวาอิตถีกับอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วา  อิตถีดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น  อิตถินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น    อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                        ปุริสินทริยมลู 
น  ปุริสินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๗๓]   ธรรมที่ไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปุริสะเสียแลว      อินทรียทีเ่หลือ     ไมชื่อวา 
ปุริสะ แตชื่อวา อินทรีย,  และเวนธรรมท่ีชื่อวาปุริสะกับอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ปุริสะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                              ฯลฯ 
น  ปุริสินทรยิมูละ   น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปุริสะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปุริสะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ ไมชื่อวา  ปุริสะ 
แตชื่อวา     อินทรีย      และเวนธรรมที่ชื่อวาปุริสะกับอินทรียเสียแลว 
ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ปุริสะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น  ปุริสินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น   ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                       น  ชีวินทริยมูล 
น  ชีวิตินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๗๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาชีวิตะ 
แตชื่อวาอินทรีย,  และเวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะและอินทรียเสียแลว ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาชีวิตะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุอินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                            ฯลฯ 
น  ชีวิตินทรยิมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชีวิตะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาชีวิตะ 
แตชื่อวาอินทรีย  และเวนธรรมที่ชื่อวาชีวิตะกับอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาชีวิตะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
         ใช. 
              จบ   น   ชีวิตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 น  ชวิีตินทริยมูล   จบ  
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                                      น  สขุินทริยมูล 
สุขินทริยมูละ   จักขุนทรยิมูลี:- 
         [๔๗๕]  ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย  ใชไหม   ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสุขะเสียแลว    อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวาสุขะ 
แตชื่อวาอินทรีย,   และเวนธรรมที่ชือ่วาสุขะกับอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาสุขะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                          ฯลฯ 
น  สขุินทริยมูละ   น  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสุขะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่วาสุขะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาสุขะ   แต 
ชื่อวาอินทรียเวนธรรมที่ชื่อวาสุขะและอินทรียเสียแลว   ธรรมที่เหลือ 
ไมชื่อวาสุขะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ   น  สุขินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    น  สุขินทริยมลู   จบ   
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                                      น  ทุกขินทรยิมูล 
น  ทุกขินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
           [๔๗๖]   ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม   ? 
           เวนธรรมที่ชื่อวาทุกขะเสียแลว   อินทรียทีเ่หลือ  ไมชื่อวาทุกขะ 
แตชื่อวาอินทรีย,  และเวนธรรมที่ชื่อวาทุกขะกับอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาทุกขดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา   จักขุนอินทรีย   ใชไหม   ? 
           ใช. 
                                             ฯลฯ 
น  ทุกขินทรยิมูละ    น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขะ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
           เวนธรรมที่วาทุกขะเสียแลว     อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวาทุกข 
แตชื่อวาอินทรีย    และเวนธรรมที่ชือ่วาทุกขะกับอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาทุกขะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา   อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม ? 
           ใช. 
                  จบ  น ทุกขินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  ทุกขินทริยมูล  จบ   
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                                    น    โสมนัสสินทริยมูล 
น  โสมนัสสนิทริยมูละ  น  จักขุนทรยิมูลี:- 
         [๔๗๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาโสมนัสสะ,     ไมชื่อวา      อินทรีย 
ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสมนัสสะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวา 
โสมนัสสะ       แตชื่อวาอินทรีย,      และเวนธรรมท่ีชื่อวาโสมนัสสะกับ 
อินทรียเสียแลว      ธรรมท่ีเหลือ  ไมชือ่วาโสมนัสสะดวย  ไมชือ่วา 
อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                                ฯลฯ 
น  โสมนัสสนิทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสมนัสสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโสมนัสสะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา 
โสมนัสสะ   แตชื่อวาอินทรีย,   และเวนธรรมท่ีชือ่วาโสมนัสสะกับอินทรีย 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาโสมนัสสะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ   น  โสมนัสสินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  โสมนัสสินทริยมูล จบ  
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                                  น   โทมนัสสินทริยมูล 
น  โสมนัสสนิทริยมูละ  น  จักขุนทรยิมูลี:- 
         [๔๗๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาโทมนัสสะ,     ไมชื่อวา      อินทรีย 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
         เวนธรรมที่ชื่อวาโทมนัสสะเสียแลว   อินทรียที่เหลือ   ไมชื่อวา 
โทมนัสสะ       ไมชื่อวาอินทรีย,      และเวนธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะกับ 
อินทรียเสียแลว      ธรรมที่เหลือ    ไมชื่อวาโทมนัสสะดวย     ไมชื่อวา 
อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย ไมชื่อวา จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
น  โทมนัสสนิทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาโทมนัสสะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวา 
โทมนัสสะ   แตชื่อวาอินทรีย,  และเวนธรรมท่ีชื่อวาโทมนัสสะกับอินทรีย 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือท่ีไมชื่อวาโทมนัสสะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ชื่อไมวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
            จบ  น  โทมนัสสนิทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                               น  โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                    น  อุเปกขินทรยิมูล 
น  อุเปกขินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๗๙]  ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,   ไมชื่อวา  อินทรีย ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอุเปกขาเสียแลว    อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
อุเปกขา   แตชื่อวาอินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขากับอินทรีย 
เสียแลว  ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาอุเปกขาดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                              ฯลฯ 
น  อุเปกขาอนิทริยมูละ  น   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอุเปกขา,  ไมชื่อวา  อินทรีย     ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ไมชื่อวาอุเปกขาเสียแลว   อินทรยีที่เหลือ  ไมชื่อวา 
อุเปกขา     แตชื่อวาอินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาอุเปกขากับอินทรีย 
เสียแลว  ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวาอุเปกขาดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ   น  อุเปกขินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมุล ี
                                 น อุเปกขินทริยมูล    จบ  
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                                       น  สัทธินทรยิมูล 
น  สัทธินทรยิมูละ น  จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๘๐]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัทธา,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสัทธาเสียแลว   อินทรียที่เหลือ ไมชื่อวาสัทธา 
แตชื่อวาอินทรีย  และเวนธรรมที่ชื่อวาสัทธากับอินทรียเสียแลว    ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาสัทธาดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                                ฯลฯ 
น  สัทธินทรยิมูละ  น   อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัทธา,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสัทธาเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาสัทธา 
แตชื่อวาอินทรีย.  และเวนธรรมที่ชื่อวาสัทธากับอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาสัทธาดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
               จบ   น  สัทธินทริยมูละ   น    อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    น  สัทธินทริยมูล  จบ  
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                                     น  วิริยินทริยมูล 
น  วิริยินทรยิมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๘๑]   ธรรมที่ไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาวิริยะเสียแลว  อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาวิริยะ 
ชื่อวาอินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาวิริยะกับอินทรียเสียแลว  ธรรม 
ที่เหลือไมชื่อวาวิริยะดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอินทรีย   ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                               ฯลฯ 
น  วิริยินทรยิมูละ  น   อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิริยะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาวิริยินเสียแลว   อินทรียที่เหลือ  ไมชื่อวาวิริยะ 
แตชื่อวาอินทรีย,  และเวนธรรมที่ชื่อวาวิริยะกับอินทรียเสียแลว   ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาอินทรียดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมทีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวาอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                 จบ  น  วิริยินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี 
                                  น   วิริยินทริยมลู   จบ   
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                                      น  สตินทริยมูล 
น สตินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๘๒]  ธรรมท่ีไมชื่อวา,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสติเสียแลว   อินทรียที่เหลอื  ไมชื่อวาสติ  เเต 
ชื่อวาอินทรีย     และเวนธรรมที่ชื่อวาสติกับอินทรียเสียแลว  ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวาสติดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา   จักขุนทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯลฯ 
น  สตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสติ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสติเสียแลว   อินทรียที่เหลอื  ไมชื่อวาสติ   แต 
ชื่อวาอินทรีย,     และเวนธรรมที่ชื่อวาสติกับอินทรียเสียแลว    ธรรมที ่
เหลือไมชื่อวาสติดวย  ไมชื่อวาอินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  น  สตินทรยิมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  สตินทริยมูล  จบ  
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                                          สมาธินทรยิมูล 
น  สมาธินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมลูี:- 
         [๔๘๓]   ธรรมที่ไมชื่อวาสมาธิ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสมาธิเสียแลว       อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
สมาธิ    แตชือ่วา     อินทรีย     และเวนธรรมท่ีชื่อวาสมาธิกับอินทรีย 
เสียแลว   ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา    สมาธิดวย  ไมชือ่วา   อินทรยีดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                                ฯลฯ 
น  สมาธินทริยมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมาธิ,  ไมชื่อวา   อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาสมาธิเสียแลว      อินทรียทีเ่หลือ      ไมชื่อวา 
สมาธิ   แตชือ่วา     อินทรีย     และเวนธรรมท่ีชื่อวาสมาธิกับอินทรีย 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา    สมาธิดวย   ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ  น  สมาธินทริยมูละ  น อัญญตาวินทริยมูล ี
                                  น  สมาธินทริยมูล  จบ  
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                                      น  ปญญินทริยมูล 
น  ปญญินทริยมูละ  น  จนัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๘๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาปญญา,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปญญาเสียแลว     อินทรียทีเ่หลือ     ไมชื่อวา 
ปญญา    แตชื่อวา   อินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาปญญากับอินทรีย 
เสียแลว   ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา   ปญญาดวย  ไมชือ่วา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวาจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                                               ฯลฯ 
น  ปญญินทริยมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาปญญา,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาปญญาเสียแลว      อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
ปญญา   แตชื่อวา    อินทรีย,   และเวนธรรมท่ีชื่อวาปญญากับอินทรีย 
เสียแลว   ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวาปญญาดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย ใชไหม  ? 
         ใช. 
                จบ  น  ปญญนิทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   น  ปญญินทริยมูล  จบ  
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                              น  อันญาตัญญัสสามิตินทริยมลู 
น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๘๕]    ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญัสสามีติ       ไมชื่อวา 
อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติเสียแลว   อินทรียที่เหลือ 
ไมชื่อวา   อนัญญาตัญญสัสามีติ    แตชื่อวา    อินทรีย,      และเวนธรรม 
ที่ไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติกับอินทรียเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือ   ไม 
ชื่อวา   อนัญญาตัญญัสสามีติดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                                  ฯลฯ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติ,  ไมชื่อวา  อินทรีย 
ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอนัญญาตัญญสัสามีติเสียแลว   อินทรียที่เหลือ 
ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีติ   แตชือ่วา  อินทรีย,   เวนธรรมท่ีชื่อวา 
อนัญญาตัญญัสสามีติกับอินทรียเสียแลว   ไมชื่อวา  อนัญญาตัญญัสสามีติ 
ดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อนัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
        จบ  น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                           น  อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 194 

                                   น  อัญญินทริยมูล 
น  อัญญินทริยมูละ  น  จกัขุนทริยมูล:ี- 
         [๔๘๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญะเสียแลว      อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
อัญญะ   แตชื่อวา      อินทรีย,     เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญะกับอินทรีย 
เสียแลว   ธรรมที่เหลือ  ไมชื่อวา  อัญญะดวย  ไมชื่อวา  อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  จักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                             ฯลฯ 
น  อัญญินทริยมูละ  น  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญะ,  ไมชื่อวา  อินทรีย   ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญะเสียแลว      อินทรียที่เหลือ     ไมชื่อวา 
อัญญะ   แตชื่อวา    อินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาอัญญะกับอินทรีย  
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ  ไมชื่อวา   อัญญะดวย  ไมชื่อวา   อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,  ไมชื่อวา  อัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.   
               จบ  น  อัญญินทริยมูละ  น  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  น  อัญญินทริยมูล  จบ   
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น  อัญญาตาวินทริยมูละ  น   จักขุนทริยมูลี:- 
         [๔๘๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาอัญญาตาวี,   ไมชือ่วา   อินทรยี  ใชไหม  ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญาตาวีเสียแลว   อินทรยีที่เหลือ   ไมชื่อวา 
อัญญาตาวี     แตชื่อวา    อินทรีย,    และเวนธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวีกับ 
อินทรียเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ    ไมชือ่วา    อัญญาตาวีดวย   ไมชื่อวา 
อินทรียดวย. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย,   ไมชื่อวา   จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                               ฯลฯ 
น  อัญญาตาวินทริยมูละ  น  อัญญินทริยมูลี:- 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอัญญาตาวี,  ไมชื่อวา  อินทรีย  ใชไหม ? 
         เวนธรรมที่ชื่อวาอัญญาตาวีเสียแลว   อินทรยีที่เหลือ   ไมชื่อวา 
อัญญาตาวี    แตชื่อวา     อินทรีย,   และเวนธรรมท่ีชื่อวาอัญญาตาวีกับ 
อินทรียเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ    ไมชือ่วา    อัญญาตาวีดวย   ไมชื่อวา 
อินทรียดวย. 
           ธรรมท่ีไมชื่อวาอินทรีย   ไมชือ่วา  อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
           ใช. 
                 จบ  น  อัญญาตาวินทริยมูละ  น  อัญญนิทริยมูล ี
                                 น  อัญญาตาวินทริยมูล  จบ  
                                   ปณณัตติวารนิทเทศ  จบ                  
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                                              ปวัตติวาระ 
                              ปจจุปนน    ปุคคลวาระ    อนุโลม 
                                            จักขุนทรยิมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๔๘๘]  จักขุนทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด.   โสตินทรีย   ก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได    แตโสตะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู๑  จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตโสตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  และมีโสตะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
กําลังเกิด   และโสตินทรยี    กก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาโสตินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรีย  ก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ันใชไหม  ? 
๑. เปน  "อนาทรกิริยาพากยางค"  แปลวา-เม่ือบุคคลผูมีจักขุสามารถจะเกิดได 
แตโสตะไมสามารถจะเกิดไดนั้น  กําลังเกดิอยู.  จกัขุนทรียกําลังเกิด  แตโส- 
ตินทรียไมใชกําลังเกิด.  คือจักขุเกดิ  แตโสตะเกิดอยู,  ทุกขอพึงทราบโดย 
อนุวัตรตามนัยนี้แล. 
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         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได   แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู,     โสติน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีโสตะเกิดไดและมีจักขุเกิดได  กําลังเกิดอยู,  โสติน- 
ทรียกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
   
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๔๘๙]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด    ฆานินทรีย   ก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  และฆานะเกิดได   กําลังเกิดอยู   จักขุนทรีย 
กําลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิด  ก็บุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาฆานินทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด.    จักขุนทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดได           แตจักขุเกิดไมได      กําลังเกิดอยู  
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ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน.   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   และมีจักขุเกิดได  กําลังเกิด 
อยู   ฆานินทรียกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๔๙๐]    จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรีย    ก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได        แตอิตถีภาวะเกิดไมได     กําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   และมีอิตถีภาวะเกิดได    กําลัง 
เกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด    และอิตถินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาอิตถินทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได       แตจักขุเกิดไมได     กําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   และมีจักขุเกิดได  กําลังเกิด  
อยู  อิตถินทรียกําลังเกิด  และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๔๙๑]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย   ก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได      แตปุริสภาวะเกิดไมได     กําลังเกิดอยู 
จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดและมีปุริสภาวะเกิดได   กําลัง 
เกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด   และปุรสิินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรีย   กําลังเกดิแกบุคคลใด     จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   แตจักขุเกิดไมได  กําลังเกิดอยู    ปุร-ิ 
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น, บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  และมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิด  และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ   จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมูล ี
    
จักขุนทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๔๙๒]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชวิีตินทรีย   ก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?             
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรีย   กําลังเกดิแกบุคคลใด, จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     กําลังเกิดอยู     ชีวิตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดได    กําลังเกดิอยู   ชีวิตินทรียกําลังเกิด    จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๔๙๓]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด      โสมนัสสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   แตเวนโสตะ   กําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.   บคุคลท่ีมีจักขุเกิดได     มีโสมนัสสะเกิดได     กําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียกําลังเกิด   โสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลูี  
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๔๙๔]   จักขุนทรีย    กําลังเกิดแกบุคคลใด     อุเปกขินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   แตเวนอุเปกขา   กําลงัเกิดอยู   จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  มีอุเปกขาเกิดได  กําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรีย     กําลังเกิดแกบุคคลใด.     จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได   แตจักขุเกิดไมได  กําลังเกิดอยู   อุเปก- 
ขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได   และมีจักขุเกิดได   กําลังเกิด 
อยู        อุเปกขินทรียกําลังเกิด       และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมูละ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๔๙๕]   จักขุนทรีย     กําลังเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   แตเปนอเหตุกบุคคล  กําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิด   แตสัทธินทรีย  ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดได   และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู  จักขุนทรยีกําลังเกิด 
แกสัทธินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา   สัทธินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกก็บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนสเหตุกะ    แตจักขุเกิดไมได  กําลังเกิดอยู   สทัธิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลท่ีเปนสเหตุกะ     และมีจักขุเกิดได     กําลังเกิดอยู 
สัทธินทรียกาํลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   สทัธินทริยมูล ี
  
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๔๙๖]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได    แตเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยู   จักขุน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดและเปนญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียกําลังเกิด   และปญญินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด, จักขุนทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุต       ทีจั่กขุเกิดไมได      กําลังเกดิอยู 
ปญญินทรีย    กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุต     ที่มีจักขุเกิดได   กําลัง 
เกิดอยู    ปญญินทรียกําลงัเกิด    และจักขุนทรียก็กําลังเกิด ก็บุคคลเหลา 
นั้น. 
                           จบ  จักขุนทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๔๙๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก็กาํลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็กาํลังเกิด             
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจิต๑เกิดได    แตจักขุเกิดไมได  กําลังเกิดอยู   มนินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น.   บุคคลที่มีจักขุเกิดได   กําลังเกิดอยู   มนินทรยีกําลังเกิด  และ 
จักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
 
                          จบ   จักขุนทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                    จักขุนทริยมูล๒  จบ 
๑.  จิต-มโน. 
๒.   จักขุนทริยมูลมี  ๑๐  มูลี  ตามพระบาลี.  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๔๙๘]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฐานะเกิดได     แตอิตถีภาวะเกิดไมได       กําลงัเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได    และอิตถีภาวะเกิดได    กําลัง 
เกิดอยู     ฆานินทรียกําลงัเกิด         และอิตถินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได    แตฆานะเกิดไมได      กําลงัเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  และมีฆานะเกิดได, อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:-  
         [๔๙๙]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได    แตปุรสิภาวะเกิดไมได      กําลงัเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  และปุริสภาวะเกิดได  กําลัง 
เกิดอยู       ฆานินทรียกําลังเกิด      และปุริสินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด  ฆานินทรียก็กําลังเกิด 
ก็บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได    แตฆานะเกิดไมได      กําลงัเกิดอยู, 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได     และมีฆานะเกิดได, 
ปุริสินทรียกาํลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๐๐]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาชีวิตินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได     กํากําลังเกิดอยู     ชีวิตินทรียกาํลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน         แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  กาลังเกิดอยู  ชีวิตินทรียกาํลังเกิด  และฆานินทรีย  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:-   
         [๕๐๑]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
นั้น.   บุคคลที่มีฆานะเกิดได  และมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
กําลังเกิด    และโสมนัสสนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ  แตฆานะเกิดไมได  กําลังเกิดอยู   โสมนัส-  
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลมีโสมนัสสะ   และมีฆานะเกิดได     กาํลังเกิดอยู 
โทมนัสสินทรียกําลังเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลู   อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๐๒]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลมีฆานะเกิดได  แตเวนอุเปกขา  กําลังเกิดอยู    ฆานินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลมีฆานะเกิดได  มีอุเปกขา กําลังเกิดอยู  ฆานินทรียกําลัง 
เกิดและอุเปกขินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม. 
         บุคคลมีอุเปกขา  แตฆานะเกิดไมได  กําลังเกิดอยู   อุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น          แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลมีอุเปกขา   และมีฆานะเกิดได   กําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียกําลังเกิด   และฆานินทรียก็กาลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๐๓]    ฆานินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด    สัทธินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู,  ฆานิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได     และเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิด   และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล     แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู       สัทธนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,     สเหตุกบุคคล   และมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู,   สัทธินทรียกําลัง 
เกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
  
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๐๔]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   แตเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยู  ฆานิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ัน.   บคุคลท่ีมีฆานะเกิดได     และเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิด   และปญญินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ติเหตุกบุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   ปญญินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน         แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ติเหตุบุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปญญนิทรียกําลังเกิดและ 
ฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๐๕]   ฆานินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใด,     มนินทรียก็กาํลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได  แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู,   มนินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น, บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู,   มนินทรยีกําลังเกิด  และฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   ฆานินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                       ฆานินทริยมูล  จบ   
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๕๐๖]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรียกก็ําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๐๗]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด ?  อิตถินทรียกก็ําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู. ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมี  
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อิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิด๑อยู,    ชีวิตินทรียกําลังเกิด     และอิตถินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                            จบ อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทรียก ็
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๐๘]    อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  และมีโสมนัสสะ กําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิด    และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลมีโสมนัสสะ             แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.     บุคคลมีโสมนัสสะ       และมีอิตถีภาวะเกิดได 
๑.   เมื่อบุคคลท่ีเปนหญิง  กาํลังเกิดอยู,  เพราะกิริยาเปนอิตถีลิงค  และสัพพนาม 
ในบทหลังกเ็ปนอิตถีลิงค,  แตท่ีแปลไวกอ็นุวัตรตามวาระ  คือ  ปุคคลวาระ 
เทานั้น.  
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กําลังเกิดอยู    โสมนัสสนิทรียกําลังเกิด    และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๕๐๙]  อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อุเปกขินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู  อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะและมีอุเปกขากําลังเกิดอยู  อิตถินทรีย 
กําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด     อิตถินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขา  แตอิตถีภาวะเกิด  ไมไดกาํลังเกิดอยู  อุเปกขิน  
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีอุเปกขาและมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อุเปก- 
ขินทรียกําลังเกิด   และอิตถินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๑๐]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได        เเตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  และเปนสเหตุกบุคคลกําลัง 
เกิดอยู  อิตถนิทรียกําลังเกิด  และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลใด        อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล      อิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู,  สัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,    สเหตุกบุคคลและมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธนิทรียกําลัง 
เกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๑๑]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด    ปญญินทรียก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได      แตเปนทวิเหตุกบุคคล๑กําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   และเปนติเหตุกบุคคล 
กําลังเกิดอยู    อิตถินทรียกําลังเกิด  และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ติเหตุกบุคคล   แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    ปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   ติเหตุกบุคคล     และมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปญญินทรีย 
กําลังเกิด   และอินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี
 
๑.  บาลีวา - ฌานวิปฺปยุตฺตาน - ไมประกอบดวยปญญา แตแปลวา  ทวเิหตุกบุคคล 
เพราะประสงคจะใหคูกับ  ฌาณสมฺปยุตฺตาน - ประกอบดวยปญญา  อันหมายถึง 
ติเหตุกบุคคล.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 219 

อิตถินทริยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๑๒]   อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    มนิน- 
ทรีย กําลังเกดิแกบุคคลเหลาน้ัน    แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีอิตถินทรียเกิดไดกําลังเกิดอยู    มนินทรียกาํลังเกิด  
และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  อิตถินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                        ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๑๓]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,       ปุริสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู     ชวิีตินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ชีวิตินทรยีกําลังเกิด และปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๑๔]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด.     โสมนัสสนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  ปรุิสิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได   และมีโสมนัสสะกําลังเกิด 
อยู   ปรุิสินทรียกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรยีกําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ            แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ  และมีปุริสภาวะเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู   โสมนัสสินทรียกาํลังเกิด    และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                     จบ ปุริสินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๑๕]   ปุริสินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใด        อุเปกขินทรยีก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมี่ปุริสภาวะเกิดได   แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู  ปุริสิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   และมีอุเปกขากําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิด  และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขา  แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  อุเปกขิน- 
ทรียกําลังเกิดอยูบุคคล เหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. บคุคลท่ีมีอุเปกขาและมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  อุเปกขิน- 
ทรียกําลังเกิด และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๑๖]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได        แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  และเปนสเหตุกบุคคลกําลัง  
เกิดอยู       ปรุิสินทรียกําลังเกิด      และสัทธินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล     แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู     สทัธิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน.   สเหตุกบุคคล     และมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิด   และปุรสิินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๑๗]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได        แตเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  และเปนญาณสัมปยุตกําลัง 
เกิดอยู   ปรุสิินทรียกําลงัเกิด    ปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,      ปุริสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ติเหตุกบุคคล    แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   ปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น.  ติเหตุกบุคคลและมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปญญนิทรียกําลัง 
เกิดเเละปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๑๘]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก็กาํลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได    แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  มนิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล   
เหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  มนินทรียกําลังเกิด  
และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ ปุริสนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                   ปุรสิินทริยมูล   จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๑๙]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเวนโสมนัสสะเสียแลว   กาํลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต  ที่เปนโสมนัสสวิปปยุต  ในปวัติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกาํลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
บุคคลมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนโสมนัสส-  
สัมปยุตก็ดี  ชีวิตินทรียกาํลังเกิด  และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,        ชีวิตินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๕๒๐]   ชีวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อุเปกขินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเวนอุเปกขาเสียแลวกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตท่ีเปนอุเปกขาวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลมี 
อุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิด    แตอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ชวิีตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๒๑]   ชีวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนสัทธา-  
วิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี     ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    สเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนสัทธาสัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี  ชีวิติน- 
ทรียกําลังเกิด   และสัทธนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,       ชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                        จบ   ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๒๒]   ชิวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตที่  
เปนญาณวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น,        บุคคลท่ีเปนญาณสัม- 
ปยุตกําลังเกิดอยูก็ดีในอุปปาทขณะแหงจิตที่เปนญาณสัมปยุตในปวัตติ- 
กาลก็ดี         ชีวิตินทรียกาํลังเกิด         ปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,      ชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๒๓]   ชีวิตินทรยีกาลังเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยู,   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตมนินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีจิต 
เกิดไดกาลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ชีวิติน- 
ทรียกําลังเกิด   และมนินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                   ชีวิตินทริยมูละ  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๕๒๔]   โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็กาลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรอวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                   จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทรยิมูล ี
 
โมนัสสินทริยมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๕๒๕]   โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ   แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี    ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนโสมนัสสสัมปยุตและเปนสัทธาวิปปยุตในปวัต- 
ติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตสัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตและท่ีเปนสัทธาสัมปยุตใน 
ปวัตติกาลก็ดี,     โสมนัสสินทรียกําลังเกิด      และสัทธินทรยีก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล   เวนโสมนัสสะเสียแลวกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตท่ีเปนสัทธาสัมปยุตและท่ีเปนโสมนัสสวิปยุตในปวัตติกาล 
ก็ดี    สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี    ใน 
อุปปาทขณะแหงจิต  ที่เปนสัทธาสัมปยุตและโสมนัสสัมปยุตในปวัตติ- 
กาลก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                     จบ   โสมนสัสินทริยมละ  สัทธินทรยิมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๒๖]  โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?   
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ      แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตเปนโสมนัสสสัมปยุตและท่ีเปนญาณวิปปยุตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปญญิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ   และเปน 
ญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนโสมนัสสสัม- 
ปยุตและเปนญาณสัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี       โสมนัสสินทรียกําลังเกิด 
และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต     แตเวนโสมนัสสะเสียแลวกําลัง 
เกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนญาณสัมปยุตแตโสมนัสสวิปป- 
ยุตก็ดี   ปญญินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุต  และมีโสมนัสสะ  
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กําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงจิตที่เปนญาณสัมปยุตและท่ีเปน 
โสมนัสสสัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี,      ปญญินทรียกําลังเกิดและโสมนัส- 
สินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  โสมนสัสินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ   มนนิทริยมูลี:- 
         [๕๒๗]   โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  มนินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูพอดี  ในอุป-              
ปาทขณะแหงจิตที่เปนโสมนัสสวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,  บุคคลท่ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปาทขณะแหงจิตที่เปน  
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โสมนัสสสัมปยุตในปวัตติกาล  มนินทรียกําลังเกิดและโสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิด  แกบุคคลเหลานั้น. 
                      จบ  โสมนสัสินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 โสมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๕๒๘]  อุเปกขินทรีย   กําลังเกดิแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ก็กาลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขา   แตเปนอเหตุกบุคคล   กาํลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนอุเปกขาสัมปยุต         แตเปนสัทธาวิปปยุตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลท่ีมีอุเปกขาและเปนสเหตุก  
บุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต  และ 
ที่เปนสัทธาสัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี        อุเปกขินทรียกําลังเกิด  และ 
สัทธินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล   แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีเปนสัทธาสัมปยุต     และท่ีเปนอุเปกขาวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี  
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สัทธินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,     สเหตุกบุคคล   และมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนสัทธาสัมปยุตและอุเปกขาสัมปยุตในปวัตติกาล 
ก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด  และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ   สัทธินทริยมลูี  
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริมูลี:- 
         [๕๒๙]   อุเปกขินทรีย  กําลังเกิดแกบุคคลใด      ปญญนิทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอุเปกขา     แตเปนญาณวิปปยุต    กําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนอุเปกขาสัมปยุต  แตเปนญาณวิปปยุตในปวัตติ- 
กาลก็ดี    อุเปกขินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปญญินทรียไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลมีอุเปกขาและเปนญาณสัมปยุต 
กําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตและญาณ- 
สัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี  อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และปญญินทรียก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา   ปญญินทรีย   กําลังเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุต   แตเวนอุเปกขา   กําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนญาณสัมปยุต  แตเปนอุเปกขาวิปปยุตในปวัตติ- 
กาลก็ดี   ปญญินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอุเปกขินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตและท่ีเปนอุเปกขา 
กําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตที่เปนญาณสัมปยุตและท่ีเปน 
อุเปกขาสัมปยุตในปวัตติกาลก็ดี   ปญญินทรียกําลงัเกิด   แตอุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ   อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๕๓๐]  อุเปกขินทรยี    กําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรียก็ 
กาลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยี    กําลังเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท-  
ขณะแหงจิตท่ีเปนอุเปกขาวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี     มนินทรยีกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน     แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, 
บุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนอุเปกขา- 
สัมปยุตก็ดี   มนินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                        จบ  อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล   จบ   
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๓๑]  สัทธินทรยี   กําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล    แตเปนญาณวิปปยุต     กําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุป- 
ปาทขณะแหงจิตที่เปนสัทธาสัมปยุต   และที่เปนญาณวิปปยุตในปวัตติกาล 
ก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปญญินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    สเหตุกบุคคล   ที่เปนญาณสัมปยุต   กําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีเปนสัทธาสัมปยุต   และที่เปนญาณสัมปยุต  
ในปวัตติกาลก็ดี     สัทธนิทรียกําลังเกิด    และปญญินทรียกก็ําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรีย    กําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   สัทธนิทริยมูละ     ปญญินทรยิมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๓๒]   สัทธินทรยี     กําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนินทรียก ็
กาลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรีย     กําลังเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   แตเปนอเหตุกะ   กาํลังเกิดอยูก็ดี   ในอุป- 
ปาทขณะแหงจิตที่เปนสัทธาวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน        แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
สเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตที่เปนสัทธาสัมปยุต  
ในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียกําลังเกิด  และสัทธนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                      สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๕๓๓]   ปญญินทรีย  กําลัง  เกดิแกบุคคลใด,  มนินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา  มนินทรยี  กําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   แตเปนญาณวิปปยุต   กําลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตที่เปนญาณวิปปยุตในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียกําลัง 
เกิดแกก็บุคคลเหลาน้ัน  แตปญญินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตที่เปน 
ญาณในสัมปยุตในปวัตติกาล   มนินทรียกําลังเกิด   และปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ปญญินทริยมลูะ  มนินทรยิมูล ี
                                        ปญญินทริยมูล  จบ 
                         ปจจุปนน  ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         ปจจุปนน  โอกาสวาระ  อนุโลม 
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตตินทริยมูลี:- 
         [๕๓๔]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,   โสตินทรีย  กก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตินทรีย   กําลังเกดิในภูมิใด,   จักขุนทรีย   ก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๕๓๕]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  จักขุนทรียกําลังเกิดในภูมินั้น    แตฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ในกามาวจรภูมิ  จักขุนทรียกําลังเกิด    และ 
ฆานินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ฆานินทรีย   กําลังเกดิในภูมิใด,     จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๕๓๖]   จักขุนทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียกก็ําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   จักขุนทรียกําลังเกิดในภูมินั้น   แตปุริสนิทรียไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น     ในกามาวจรภูมิ    จักขุนทรียกําลังเกิด    และ 
ปุริสินทรียกก็ําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรีย   กําลังเกดิในภูมิใด,    จักขุนทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
       จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๔๓๗]  จักขุนทรีย กําลังเกิดในภูมิใด,  ชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         ใช.           
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยี  กําลังเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิก็ดี   ในอรูปภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียกําลังเกิดในภูมิ 
นั้น   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิ   ชีวิ- 
ตินทรียกําลังเกิด    และจักขุนทรียก็กาํลังเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูลี  
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๓๘]    จักขุนทรยี    กําลังเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรียก ็
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,     จักขุนทรียก ็
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๕๓๙]   จักขุนทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,   อุเปกขินทรียก็กาํลัง  
เกิดในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ   อุเปกขินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในปญจโวการภูมิ   อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และ 
จักขุนทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  อุเปกขิทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๕๔๐]   จักขุนทรีย    กาํลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกก็ําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยี  กําลังเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ   มนินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น.   ในปญจโวการภูมิ   มนินทรียกําลังเกิด  และจักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น.                                                 
      จบ  จักขนทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                        จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    ฆานินทริยมูล  
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ    ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๕๔๑]  จักขุนทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรีย   ฯลฯ 
ปุริสินทรียกก็ําลังเกิดในภูมิ,     ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,  ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.    
        จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๔๒]   ฆานินทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยี  กําลังเกิดในภูมิใด,  ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ชีวิตินทรียกําลังเกิด 
ในภูมินั้น     แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิ 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๔๓]   ฆานินทรีย     กําลังเกิดในภูมิใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรีย    กําลังเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ    โสมนัสสินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น   แตฆานิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ  โสมนัสสินทรียกําลัง 
เกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                    จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๔๔ ]   ฆานินทรยี     กําลังเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็ 
กําลังเกิดในภูมินั้น     ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    อุเปกขินทรียกําลังเกิด 
ในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ 
อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๕๔๕]   ฆานินทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกก็ําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  มนินทรยี  กําลังเกิดในภูมิใด,  ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนินทรียกําลังเกิดในภูมิ 
นั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ  มนิน- 
ทรียกําลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น.            
 จบ  ฆานินทริยมูละ   สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล 
                                   ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๕๔๖]   อิตถินทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียก็กาํลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรีย   กําลังเกดิในภูมิใด,    อิตถินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.   ฯลฯ 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี
                                 อิตถินทริยมูล    จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๔๗]   ปุริสินทรยี   กําลังเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรีย   กําลังเกดิในภูมิใด,   ปุริสินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิด 
ในภูมินั้น   แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิด  และปุริสินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                    จบ   ปุริสินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๔๘]   ปุริสินทรยี  กําลังเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช.           
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,  ปุริสินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ในรูปาวจรภูมิ           โสมนัสสินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น        แต 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ   โสมนสัสินทรีย 
กําลังเกิด      และปุริสินทรียก็กาลังเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๔๙]   ปุริสินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น      ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรีย  กําลังเกิดในภูมิใด,  ปุริสินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียกําลังเกิด 
ในภูมินั้น     แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิ 
อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และปุริสินทรยีก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                    จบ   ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๕๕๐]   ปุริสินทรียกําลังเกิดในภูมิใด,      สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียกก็ําลังเกดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรียก็กําลังเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
          ในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนนิทรียกําลังเกิดในภูมิ 
นั้น  แตปุริสนิทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ  มนินทรยี 
กําลังเกิด  และปุริสินทรยีก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
      จบ  ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                      ปุริสินทริยมลู   จบ  
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                                      ชวีิตนทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๕๑]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรียกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   ชีวิตินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น   แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี   ชีวิตินทรียกําลังเกิด  และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรีย      กําลังเกิดในภูมิใด,      ชีวิตินทรียก็  
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                  จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๕๕๒]   ชีวิตินทรยี   กําลังเกิดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย  ฯลฯ  
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย  มนินทรียกก็ําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ  ชีวิตินทรีย   กําลังเกิดในภูมินั้น   แตมนินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,      ในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิด  และมนินทรียก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดในภูมิใด        ชวิีตินทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น ใชไหม   ? 
         ใช. 
   จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญนิทริย 
                                        มนินทริยมูล ี
                                    ชีวิตินทริยมูล  จบ  
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                                  โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสันทริยมูละ อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๕๕๓]   โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย  ฯลฯ 
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย  มนินทรียกก็ําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดในภูมิใด, โสมนัสสินทรียกก็ําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
       จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย 
                            ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                              โสมนสัสินทริยมูล  จบ  
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูลี:- 
         [๕๕๔]   อุเปกขินทรีย   กําลังเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียกก็ําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียก็กําลังเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียกก็ําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ  อุเปกขินทริยมูละ   สัทธินทรยิ ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                   อุเปกขินทริยมูล   จบ                            
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                                      สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๕๕]    สัทธินทรยีกําลังเกิดในภูมิใด,      ปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรียก็กาํลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
                     จบ  สัทธินทริยมูละ   ปญญินทริยมลู ี
 
สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๕๖]    สัทธินทรยีกําลังเกิดในภูมิใด,   มนินทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดในภูมิใด,       สัทธินทรียก็กาํลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  สัทธนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี 
                                   สัทธินทริยมูล   จบ 
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                                    ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๕๕๗]   สัทธินทรยีกําลังเกิดในภูมิใด,  มนินทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดในภูมิใด,   ปญญินทรียก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                     จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                ปญญินทริยมูล  จบ 
                   ปจจุปนน  โอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                        ปจจุปนน  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม 
                                         จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   สตินทริยมูลี:- 
         [๕๕๘]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  แตโสตะเกิดไมได  กําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตโสตินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลมีจักขุเกิดได  และมีโสตะเกิดได  กําลัง 
เกิดอยู   จักขุนทรียกําลังเกิดและโสตินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น         ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได           แตจักขุเกิดไมได        กําลังเกิดอยู 
โสตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได     และมี  
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จักขุเกิดได   กําลังเกิด    โสตินทรียกําลังเกิด  และจักขุนทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๕๕๙]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  แตฆานะเกิดไมได  กําลังเกดอยู   จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    และฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได    และที่มีฆานะเกิดได 
กําลังเกิดอยู   จักขุนทรียกําลังเกิด  และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลในภูมิใด,     จักขุนทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  แตจักขุนทรียเกิดไมได กําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  และที่ม ี 
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จักขุเกิดได   กําลังเกิดอยู    ฆานินทรียกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๕๖๐]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้นใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได    และที่มอิีตถีภาวะ 
เกิดไดกําลังเกิดอยู      จักขุนทรียกําลังเกิด      และอิตถินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีวาระเกิดได            แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  และ  
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ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    อิตถินทรียกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๕๖๑]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   และที่มีปรุิสภาวะเกิด 
ไดกําลังเกิดอยู       จักขุนทรียกําลังเกิด      และปุริสินทรียก็กาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  ปรุิสิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิด   
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แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได    และที่มีจักขุ 
เกิดไดกําลังเกิด     ปุริสินทรียกําลังเกิด     และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ    ปุริสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๖๒]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น.   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    ชีวิตินทรียกําลังเกิด     และ 
จักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๖๓]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลจะที่มีจักขุเกิดได แตเวนโสมนัสสะ  กาํลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตโสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได     และมีโสมนัสสะ 
กําลังเกิดอยู   จักขุนทรียกําลังเกิด    โสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๖๔]     จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                               
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         บุคคลท่ีมีจักชุเกิดได   แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู     จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลที่มีจักขุเกิดได  และมีอุเปกขากําลัง 
เกิดอยู      จักขุนทรียกําลังเกิด     และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขา   แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   อุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      บุคคลที่มีอุเปกขา    และมีจักขุเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู   อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๖๕]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู   จักขุน-  
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตสัทธินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  และเปนสเหตุก- 
บุคคลกําลังเกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด    และสัทธินทรียก็กาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล   แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    สัทธินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  สเหตุกบุคคล  และมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  สัทธิน  
ทรียกําลังเกิด     และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริยมูล ี 
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๖๖]   จักขุนทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   แตเปนญาณวิปปยุตกําลังเกิดอยู   จักขุน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได     และเปน 
ญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยู      จักขุนทรียกาลังเกิด   และปญญินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตจิต          แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     จักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุต  และม ี
จักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู     ปญญินทรียกําลังเกิด     และจักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๖๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขุนทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได     แตจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    มนนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   มนินทรยี 
กําลังเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                      ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๕๖๘]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได         แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   และอิตถ ี
ภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียกําลังเกิด    และอิตถินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได    และมีฆานะ 
เกิดไดกําลังเกิดอยู    อิตถนิทรียกําลังเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๕๖๙]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได          แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได     และ 
ปุริสภาวะก็เกิดไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียกําลงัเกิด   และปรุิสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได          แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   และ 
มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปุริสินทรยีกําลังเกิด  และฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๗๐]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู,     ชีวิตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ชีวิตินทรียกาํลังเกิด 
และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ    ชวิีตินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๗๑]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู    ฆานิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตโสมนัสสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได    และม ี
โสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ฆานินทรียกําลังเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได          แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได 
และมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสมนัสสินทรียกาํลังเกิด    และฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                     
                      จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๗๒]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน-  
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                               
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         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได    แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู     ฆานิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  และมีอุเปกขา 
เกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆานินทรียกําลังเกิด และอุเปกขินทรียก็กาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         บุคคลมีอุเปกขาเกิดได   แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลมีอุเปกขาเกิดไดและมีฆานะ 
เกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๗๓]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได   แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู     ฆา- 
นินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสัทธินทรียไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดและเปนสเหตุก 
บุคคลกําลังเกิดอยู   ฆานินทรียกําลังเกิด   และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล      แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู      สัทธนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    สเหตุกบุคคล    และมีฆานะเกิดไดกําลังเกิด 
อยู   สัทธินทรียกําลังเกิด  และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ  สัมธิทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๗๔]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                             
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         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได        แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได     และ 
เปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียกําลังเกิด    และปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต     แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต และ 
มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ปญญินทรียกําลังเกิด  และฆานินทรียก็  
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๗๕]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มนิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได    แตฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  มนินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  มนินทรีย 
กําลังเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                      ฆานินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 280 

                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๕๗๖]    อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๗๗]    อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
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         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู      ชวิีตินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ชวิีตินทรีย 
กาลังเกิด   และอิตถินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๗๘]   อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู   อิต- 
ถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   และ 
มีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  อิตถินทรียกาํลังเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดเเกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 282 

         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถิน  
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ  แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  โสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลมีโสมนัสสะ   และมีอิตถีภาวะ 
เกิดไดกําลังเกิดอยู     โสมนัสสินทรียกําลังเกิด    และอิตถินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๗๙]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุเปก- 
ขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู   อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได      และม ี
อุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู,      อิตถินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได        แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได    และ 
อิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และอิตถินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๘๐]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได        แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัทธินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   และ 
เปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู    อิตถนิทรียกําลังเกิด   และสัทธินทรียก ็
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนสเหตุกะ           แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
สัทธินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเปนสเหตุกะ  และมีอิตถ-ี 
ภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธินทรยีกําลังเกิด  และอิตถีภาวะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๘๑]   อิตถินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   และ 
เปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู   อิตถินทรียกําลังเกิด  และปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 285 

         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต  แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต และ 
มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู       ปญญินทรียกําลังเกิด    และอิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
 
อิตถินทริยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๘๒]   อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได  แตอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    มนิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด  
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แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   บุคคลท่ีมีจิตเกิดได  และมีอิตถภีาวะเกิดได 
กําลังเกิดอยู     มนินทรยีกําลังเกิด     และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   อิตถินทริยมูละ    มนินทริยมลู ี
                                       อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๕๘๓]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกาลังเกิดอยู   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ชีวิตินทรยีกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ    ชีวิตินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๕๘๔]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  ปรุิสิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       บคุคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได     และม ี
โสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยู       ปรุิสินทรียกําลังเกิดและโสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได      แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตปุริสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได 
และมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู       โสมนัสสินทรียกําลังเกิด      และ 
ปุริสินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๘๕]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   แตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู   ปุริสิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได    และม ี
อุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู     ปุริสินทรียกําลังเกิด     และอุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได      แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตปุริสนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได    และ 
ปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๘๖]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได       แตเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัทธินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   และ 
เปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู    ปุริสนิทรียกําลังเกิด   และสัทธินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคล   แตปรุิสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    สัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     สเหตุกบุคคล    และมีปุริสภาวะเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู       สทัธินทรียกําลังเกิด       และปุริสินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ     สัทธินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ    ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๘๗]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแลบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   และ 
เปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูปุริสินทรียกําลงัเกิด   และปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม     ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต  แตปุริสภาวะเกิดไมได  กําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิตและ 
ปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปญญนิทรียกําลังเกิด   และปุรสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
 
ปุริสินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๘๘]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   แตปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   มนิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
มนินทรียกําลังเกิด     และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                      ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [ ๕๘๙]   ชีวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะเสียแลวก็ดี ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสส- 
วิปปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี      ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสส- 
สัมปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี     ชีวิตินทรียกําลังเกิด      โสมนสัสินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๕๙๐]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลเวนอุเปกขาเสียแลวกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,  บุคคลมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขา 
สัมปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกําลังเกิด   อุเปกขินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมนั้น. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในะภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๙๑]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธนิทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         อเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี       ชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  สเหตุกบุคคล  
กําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิด      และสัทธินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ชีวิตินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                       จบ   ชีวิตินทริยมูละ   สัทธินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๙๒]    ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตกาลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะ 
แหงญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
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นั้น,    บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ชวิีตินทรียกําลังเกิด  และปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย 
ก็กําลังเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ   ปญญินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๕๙๓]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยู            ชีวิตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิด   และมนินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น            
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         ก็หรือวามนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิตินทรียก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                      ชวิีตินทริยมูลจบ  
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๕๙๔]  โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
                   จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
  
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๕๙๕]  โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิต   แตเปนสัทธาวิปปยุต 
จิตในปวัตติกาล     โสมนัสสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.        บคุคลมี 
โสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตจิต 
และสัทธาสัมปยุตจิตในปวัตติกาลก็ดี        โสมนสัสินทรียกําลังเกิดและ 
สัทธินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็  กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         สเหตุกบุคคลเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาสัมปยุตจิต  แตเปนโสมนัสสวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   สัทธิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ในขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต  และโสมนัสสสัมปยุตจิต   ใน 
ปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด    และโสมนสัสินทรียก็กาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทรยิมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๙๖]  โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลมีโสมนัสสะเกิดได    แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิต   แตเปนญาณวิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลแหลาน้ันในภูมินั้น 
แตปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมี 
โสมนัสสะเกิดได   และเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงโสมนัสสัมปยุตตจิต   และเปนญาณสัมปยุตตจิต    ในปวัตติ- 
กาลก็ดี   โสมนัสสินทรียกําลังเกิด   และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต        แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตแตเปนโสมนัสสวิปยุตตจิต  ใน 
ปวัตติกาลก็ดี    ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ี  
เปนญาณสัมปยุตตจิต   และมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุป- 
ปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตและโสมนัสสสัมปยุตตจิต    ในปวัตติกาล 
ก็ดี   ปญญินทรียกําลังเกิด      และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  โสมนสัสินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี 
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โสมนัสสินทริยมูละ  มนนิทริยมูลี:- 
         [๕๙๗]  โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น.   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    มนนิทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงโสมนัสสัมปยุตตจิต   ในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียกําลังเกิด    และ 
โสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   มนินทรยิมลู ี
                                โสมนัสสินทริยมลู    จบ   
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๕๙๘]  อุเปกขินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได      แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิต     และสัทธาวิปปยุตตจิต     ใน 
ปวัตติกาลก็ดี    อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีอุเปก- 
ขาและสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะเเหงอุเปกขาสัมป- 
ยุตตจิต    และสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  อุเปกขินทริยกําลังเกิด 
และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         สเหตุกบุคคลเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาสัมปยุตตจิต    และอุเปกขาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    สัทธิน-  
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      สเหตุกบุคคลที่อุเปกขาเกิดไดกําลัง  
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เกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิต     และอุเปกขาสัมป- 
ยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๕๙๙]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดได  แตเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิต      และญาณวิปปยุตตจิต    ใน 
ปวัตติกาลก็ดี  อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลท่ีมี 
อุเปกขาและเปนญาณสัมปยุตตจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แตอุเปกขาสัมปยุตตจิตและญาณสัมปยุตตจิต     อุเปกขินทรียกาํลังเกิด 
และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิตเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี      ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิต และอุเปกขาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี   ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตต  
จิตและอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตต- 
จิตและอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  ปญญินทรียกําลงัเกิด  และ 
อุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๖๐๐]   อุเปกขินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต   ในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาสัมปยุตตจิต  ในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรยีกําลังเกิด และอุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อุเปกขินทริยมูละ   มนินทรยิมลู ี
                                     อุเปกขินทริยมูล   จบ  
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๐๑]    สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         สเหตุกบุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิต     และญาณวิปปยุตตจิต     ในปวัตติกาลก็ดี 
สัทธินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       สเหตุกบุคคลท่ีเปนญาณสัมป- 
ยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิต  และญาณ 
สัมปยุตตจิต  ในปวัตติกาลก็ดี   สัทธนิทรียกําลังเกิด   และปญญินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียกําลังเกิด  แกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๐๒]   สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได      และอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี      ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิต     ในปวัตติกาลก็ดี    มนินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     สเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาสัมปยุตตจิต  ในปวัตติกาลก็ดี    มนินทรยีกาํลังเกิด   และสัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
                         จบ   สัทธนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                      สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๖๐๓]   ปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   ที่เปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต  ในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรยีกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิต  ในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรยีกําลังเกิด 
และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 ปญญินทริยมูล   จบ 
                ปจจุปนน  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           ปจจุปนน  ปุคคลวาระ  ปจจนิก 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๖๐๔]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตมีโสตะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุและโสตะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี      จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด     และโสตินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีโสตะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   โสตินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีโสตะและจักขุเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   โสตินทรียไมใชกําลังเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชกาํลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๖๐๕]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุและฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี      จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด      และฆานินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะและจักขุเกิดไมไดกําลัง  
เกิดอยูก็ดี    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   ฆานินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๖๐๖]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุและอิตถีภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และอิตถินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  อิตถิน-  
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน, บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีอิตถีภาวะและจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี  อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูล ี
  
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๐๗]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตมีปุรสิภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุและปุริสภาวะเกิด 
ไมไดกาลังเกิดอยูก็ดี  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด   และปุริสินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปรุิสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีปุริสภาวะและจักขุเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี        ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด    และจักขุนทรียก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๐๘]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท้ังหมด 
กําลังตายก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๐๙]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน-  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  แตเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเวนโสมนัสสะ 
กําลังเกิดอยูก็ดี  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๑๐]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เวนอุเปกขากาลังเกิดอยูก็ดี  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด   และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา    แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู     อุเปกขิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  บคุคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเวนอุเปกขา 
กําลังเกิดอยูก็ดี        อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด      จักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๑๑]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลานั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   และเปน 
อเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และสัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเปนอเหตุกะ   แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลที่เปนอเหตุกะ และจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี     สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด      และจักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมุลี:- 
         [๖๑๒]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         คนที่มีจักขุเกิดไมได     แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปญญินทรยีกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี       จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  
และปญญินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต 
และจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี     ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด      และ 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๑๓]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                     
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                            จบ  จักขุนทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                       จักขุนทริยมูล    จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทรยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๖๑๔]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด     อิตถินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได        แตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
และอิตถีภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  และ 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได           แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได 
และฆานะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด     และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ   ปุริสินทริยมูล:- 
         [๖๑๕]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด     ปุริสินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได         แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
และปุริสภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี        ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด       ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได  แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปรุ-ิ 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
และฆานะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด      และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๑๖]  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตชวิีตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล 
ทั้งหมดกําลังตาย    ฆานินทริยไมใชกําลังเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก ็
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๑๗]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   โสมนสัสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได  แตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได     และ 
เวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  และโสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ   แตมฆีานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  โสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตฆานินทรียกําลังเกิด และ 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ 
และฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิด  และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๑๘]    ฆานินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   แตมีอุเปกขากําลังเกิดอยู    ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได    และ 
เวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิด  และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปกขิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่เวนอุเปกขา   และฆานะ 
เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   อุเปกขินทรยีไมใชกําลังเกิด   และฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๑๙]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู   ฆา- 
นินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตสทัธินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด   และ 
สัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคล      แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู        สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    อเหตุกบุคคล   และฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด  และฆานินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๒๐]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไมได    แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตปญญินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลัดเกิดอยูก็ดี       ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
และปญญินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต        แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตฆานินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีเปนญาณวิป- 
ปยุตตจิต  และที่ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ปญญินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ   ปญญินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๒๑]  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได  แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล   จบ   
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                                         อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๒๒]   อิตถินทรยีไมไชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู     อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดเเก 
บุคคลเหลานั้น   แตปุรสิินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บุคคลท้ัง 
หมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่ไมมีอิตถีภาวะ   และไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู 
ก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด       และปุริสินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู     ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     บุคคลท้ัง 
หมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่ไมมีปุริสภาวะ    และไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิด  
อยูก็ดี    ปรุสิินทรียไมใชกําลังเกิด     และอิตถินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  อิตถินทริยมูละ    ปุริสินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๒๓]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู  อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ัง 
หมดกําลังตาย   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
อิตถินทริมูละ  โสมนัสสนิทริยมูลี:- 
         [๖๒๔]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ  แตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู  อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ     เวน 
โสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิด    และโสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ  แตมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู  โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ  และไมมี 
อิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด     และอิตถิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๒๕]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
 ก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ  แตมีอุเปกขากําลังเกิดอยู  อิตถนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ     สละเวนอุเปกขา 
กําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีอิตถภีาวะกําลังเกิดอยู  อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีเวนอุเปกขา   และไมมีอิตถี - 
ภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด   และอิตถนิทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๒๖]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,        สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ   แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู    อิต- 
ถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตสทัธินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ 
และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี    อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด    และ 
สัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคล     แตมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู     สัทธินทรยีไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    อเหตุกบุคคลและไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด  และอิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ    สัทธินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๒๗]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ       แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตปญญินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ  และ 
เปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิด    และ 
ปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต   แตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถินทรียกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  
และไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี     ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด        และ 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ   ปญญินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๒๘]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได  แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด    และมนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                      อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๒๙]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   ปุรสิินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ทั้งหมดกําลังตาย    ปุริสนิทรียไมใชกําลังเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสนิทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   ปุริสนิทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๓๐]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได      แตโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตโสมนัสสินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีปุริสภาวะ 
เกิดไมได  และเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี  ปรุสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ    แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    โส- 
มนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียกาํลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ 
และปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู        โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๖๓๑]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได  แตอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปุร-ิ 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
และเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด   และอุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตปรุิสินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีเวนอุเปกขา  และ 
ปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด      และ 
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ    อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๓๒]   ปุริสินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได         เปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตสัทธินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีปุรสิภาวะเกิด  
ไมได  และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ปรุสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
และสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         อเหตุกบุคคล   แตมปีุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  สัทธินทรียไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตปรุิสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      อเหตุกบุคคลและปุริสภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด    และปุรสิินทรียก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ    ปุรสิินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๓๓]    ปุริสินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมไดกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดแตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปญญินทรยีกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิด 
ไมได  และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี   ปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลได,  ปุริสนิทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปุริสินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีเปนญาณวิปป- 
ยุตตจิต   และไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี    ปญญินทรีรยไมใชกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ปุรสิินทริยมูละ  มนินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๓๔]    ปุริสินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได  แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชกําลงัเกิด  และมนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   ปุรสิินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                     ปรุิสินทริยมูล   จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๓๕]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสิน-  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ 
ปราศจากโสมนัสสะในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ัง 
หมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนสัสินทรีย 
ไมใชกาลังเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๖๓๖]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ 
ปราศจากอุเปกขาในปวัตติกาลก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท้ังหมด  
กําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    อุเปกขินทรยีไมใช 
กําลังเกิด   เเละชีวิตินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๓๗]    ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ก็หรือวา    สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี     สทัธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แต 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด      และ 
ชีวิตินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๓๘]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะ 
แหงญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น      แตชวิีตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท้ัง 
หมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ปญญนิทรียไม 
ใชกําลังเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   ปญญินทริยมูล ี
 
ชีวิติทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๖๓๙]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีจิตกําลังเกิดอยู    มนินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลัง  
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ตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียไมใชกําลังเกิด 
และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ชีวิตินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                      ชวิีตินทริยมูล   จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๖๔๐]    โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น      แตอุเปกขินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังค- 
ขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปป- 
ยุตตจิตและอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี         บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิด  และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม     ? 
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี        อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    ใน 
ภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปป-  
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ยุตตจิตและโสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี        บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ     อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๔๑]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ  แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตและสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติ-  
กาลก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตสัทธิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมด  
ก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตตจิตและสัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี 
บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   อสัญญสัตตบุคคลก็ดี   โสมนัสสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดและสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  โสมนสัสิน  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิตและโสมนัสสสัมปยุตตจิต 
ในปวัตติกาล   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตโสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล 
ทั้งหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิตและโสมนัสสวิปป- 
ยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   อสัญญสัตตบุคคลก็ดี  สัทธิน-  
ทรียไมใชกําลังเกิดและโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น. 
                     จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทรยิมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๔๒]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ       แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตตจิตและญาณสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี     โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล 
ทั้งหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตและญาณวิปปยุตต-  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 348 

จิตก็ดี  บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   อสัญญสตัตบุคคลก็ดี  โสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิด         และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีโสมนัสสะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและโสมนัสสสัมปยุตตจิตก็ดี 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุป- 
ปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและโสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีเขา 
นิโรธสมาบัติอยูก็ดี   อสญัญสัตตบุคคลก็ดี   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ   โสมนสัสินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  มนนิทริยมูลี:- 
         [๖๔๓]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ  แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      โสมนัสสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  โสมนสัสินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๖๔๔]  อุเปกขินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา    แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิตและสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตสทัธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิตและสัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคล 
ที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี      อสัญญสตัตบุคคลก็ดี     อุเปกขินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และสัทธินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         อเหตุกบุคคล    แตมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิตและอุเปกขาสัมปยุตตจิตก็ดี   สัทธนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงสัทธา  
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วิปปยุตตจิตและอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี   สทัธินทรียไมใชกําลังเกิด   และอุเปกขาก็ไมใช 
กําลังเกิดบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๔๕]  อุเปกขินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา      แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต          และญาณสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปญ- 
ญินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล 
ทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตและญาณวิปปยุตตจิต 
ก็ดี   บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   อสัญญสัตตบุคคลก็ดี  อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด    และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวาปญญินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและอุเปกขาสัมปยุตตจิตก็ดี     ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลท่ีเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี   อสัญญสตัตบุคคลก็ดี   ปญญินทรยีไมใชกําลังเกิด    และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  อุเปกขินทริยมูละ   ปญญินทรยิมูล ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๖๔๖]   อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลัง  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     ใน 
ภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด  และมนินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   อุเปกขินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                      อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๔๗]   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต   แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติ- 
กาลก็ดี    ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตสัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตและสัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ี  
เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  อสัญญสัตตบุคคลก็ดี  ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด 
และสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๔๘]   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคล    แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงสัทธาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      สัทธนิทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะ 
แหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    อสัญญ- 
สัตตบุคคลก็ดี     สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิด    และมนินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,       สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  สัทธินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                       สัทธินทริยมลูจบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๖๔๙]   ปญญินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?   
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต        แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ปญญนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตมนินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี  ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด  และมนินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ปญญนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                   ปญญินทริยมลู  จบ 
                       ปจจุปนน  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปนน  โอกาสวาระ  ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๖๕๐]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   โสตินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      โสตินทรียไมใชกําลังเกิดข้ึนภูมิใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๖๕๑]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ฆานินทรียก็ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,        จักขุนทรียก ็
ไมใชกาลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  แตจักขุน- 
ทรียกําลังเกิดในภูมินั้น    ในอสัญญสัตตภูมิ   และอรูปภูมิ   ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด      และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ   ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๖๕๒]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
          ก็หรือวา    ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,      จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิ   ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  แตจักขุน- 
ทรียกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ    และอรูปภูมิ   ปุริสินทรีย 
ไมใชกาลังเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
            จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๕๓] จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ชีวิตินทรียกไ็มใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๕๔]   จักขุนทรัยไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสนิทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิ       จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๕๕]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น แตอุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดในภูนินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด  และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๖๕๖]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย    มนินทรียกไ็มใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น    แตมนนิทรีย 
กําลังเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด  และ 
มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
   จบ  จักขุนทริยมูละ   สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                       จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                      ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ   อิตถินทริย   ฯลฯ     ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๖๕๗]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรีย ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ฆานินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๕๘]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียก็ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด.  
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         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๕๙]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   โสมนัสสนิทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น แตโสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  และอรูปภูมิ  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรีย  ก็ไมใชกําลงัเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 364 

ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๖๖๐]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,      อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิ- 
นั้น   แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดในภูมินั้น,        ในอสัญญสัตตภูมิ   ฆานิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๖๖๑]    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดใน  
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ภูมินั้น  แตมนินทรียกําลงัเกิดในภูมินั้น, ในอสัญญสัตตภูมิ  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,      ฆานินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช 
    จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๖๒]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ปุริสินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ    ปุริสินทริยมลู ี
                                   อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทรยมลูะ  ชีวิตินทรยมูลี:- 
         [๖๖๓]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ชีวิตินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
                     จบ    ปุริสินทริยมูละ    ชวิีตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๖๔]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น    แตโสม- 
นัสสินทรียกาํลังเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ  และอรูปภูมิ  ปุริสิน-  
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ทรียไมใชกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น . 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๖๕]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
         ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ    ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิ 
นั้น  แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดในภูมินั้นในอสัญญสัตตภูมิ  ปรุิสินทรียไม 
ใชกําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                      จบ   ปุริสินทริยมูละ    อุเปกขินทริยมูลี  
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                                         ปุริสินทริยมูล 
ปุรสินทริยมลูะ   สัทธินทริย    ฯลฯ    ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๖๖๖]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  และอรูปาวจรภูมิ   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดใน 
ภูมินั้น  แตมนินทรียกําลงัเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  ปรุิสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ปุริสินทรยีก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
   จบ   ปุริสนิทริยมูละ   สัทธินทริย   ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                      ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๖๗]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   โสมนัสสนิทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
                  จบ   ชีวิตินทรยิมูละ   โสมนัสสินทริยมลูี  
 
ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๖๘]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดข้ึนภูมิใด,     อุเปกขินทรีย 
ฯลฯ  สัทธินทรีย  ปญญนิทรียก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         กําลังเกิด. 
จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ   สัทธินทริย  ปญญนิทริยมูล ี
                                    ชีวิตินทริยมูล   จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๖๖๙]  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดข้ึนภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                 จบ   โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๗๐]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสนิทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
จบ   โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูลี:- 
         [๖๗๑]   อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,      สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
 จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล   จบ  
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ   ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๖๗๒]   สัทธินทรยีไมใชกําลังเกิดข้ึนภูมิใด,    ปญญินทรยี 
ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     สัทธินทรยีก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
          จบ   สทัธินทริยมูละ   ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๖๗๓]   ปญญินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   มนินทรียกไ็ม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ปญญินทรยีก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ปปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                   ปญญินทริยมลู   จบ 
                     ปจจุปนน   โอกาสวาระ   ปจจนิก   จบ  
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                      ปจจุปนน   ปุคคลโลกาสวาระ   ปจจนิก 
                                         จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๖๗๔]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โส- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   แตมีโสตะเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่จักขุเกิด 
ไมได   และโสตะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  
และโสตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีโสตะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  โสตินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีโสตะ  
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เกิดไมได   และจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   โสตินทรียไมใชกําลังเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๖๗๕]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมได   และฆานะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม      ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 379 

บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมได    และจักขุก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิด  แตจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๖๗๖]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   แตมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู   จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอิตถินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมได    และไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะ   แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลที่ไมมีอิตถี- 
ภาวะ     และจักขุก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๗๗]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได        แตมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู    จักขุน-  
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    และ 
ไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และปุริสินทรยี 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรีย  ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีปุริสภาวะ  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู.  ปุรสิินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลที่ไมมี 
ปุริสภาวะ    และจักขุก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบจักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๗๘]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    กําลังเกิดอยู   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตาย  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด และชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช.  
                       จบ   จักขุนทริยมูละ   ชวีิตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๗๙]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตะ 
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ    แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขุนทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี  
เวนโสมนัสสะ     และจักขุก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี     โสมนัสสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด      และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๘๐]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   แตมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู   จักขุน-  
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี 
จักขุเกิดไมได      และเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี        จักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิด   อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีเวน 
อุเปกขา     และจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   จักขุนทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๘๑]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู  จักขุน  
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตสัทธินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี  
จักขุเกิดไมได    และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียไมใช 
กาลังเกิด        สัทธินทรยีก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    สทัธินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   อเหตุกบุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด   จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 385 

จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๘๒]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได        แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่จักขุเกิดไมได      และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี     จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด     ปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?           
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขุนทรียกําลัง. 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ี 
เปนญาณวิปปยุตตจิต     และจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด   จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   ปญญินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๘๓]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนิน-  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได       แตมจิีตเกิดไดกําลังเกิดอยู   จักขุนทรียไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด   และมนินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทรยมูลี:- 
         [๖๘๔]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได        แตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอิตถินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่ฆานะเกิดไมไดและไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี       ฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดและอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีอิตถีภาวะแตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลที่ไมมีอิตถี 
ภาวะและฆานะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี      อิตถนิทรียไมใชกําลังเกิด 
และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     
                       จบ   ฆานินทริยมูละ    อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๘๕]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได  แตมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปุริสินทรียกําลังเกิดแต 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะ 
เกิดไมได   และไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีไมมีปุริสาวะแตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปุรสิินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทริยกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีไมมี 
ปุริสภาวะและฆานะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดีปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๘๖]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตาย  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  และชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
         ใช. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๘๗]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดแตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู   ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดและเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะแตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู     โสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี  
เวนโสมนัสสะและที่ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี       โสมนัสสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด      และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ     โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๘๘]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   แตมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยู   ฆา- 
นินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตอุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี บุคคล 
ที่ฆานะเกิดไมไดและเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา  แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีเวน 
อุเปกขา  และมีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิด       และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   ฆานินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๘๙]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                       
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู  ฆา- 
นินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสัทธินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ี 
ฆานะเกิดไมได  และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทริยไมใช 
กําลังเกิด    และสัทธินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนอเหตุกะ  แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี บุคคลท่ีเปนอเหตุกะ 
และฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี      สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด    และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี: 
         [๖๙๐]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได      แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี บุคคล  
ที่ฆานะเกิดไมได   และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด     และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้นใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุต  แตมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี 
เปนญาณวิปปยุตตจิต   และที่ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ปญญินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด          และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ   ปญญินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๙๑]  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   แตจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจิตเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                         จบ   ฆานินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล   จบ   
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                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๖๙๒]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      อิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    ปุรสิินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่อิตถีภาวะเกิดไมได 
และปุริสภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี        อิตถินทริยไมใชกําลังเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็มี     บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
และอิตถีภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี       ปุริสนิทรียไมใชกําลังเกิด 
และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลูี  
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อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๙๓]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    อิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตาย   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด  และ 
ชีวิตินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.   
                       จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๖๙๔]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โส- 
มนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได    แตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู    อิต- 
ถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่อิตถีภาวะเกิดไมได    และเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี    อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด       และโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูนิใด, 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ   แตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   โส- 
มนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่เวนโสมนัสสะ   และอิตถีภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด  และอิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๖๙๕]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได      แตมีอุเปกขากําลังเกิดอยู      อิต- 
ถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่อิตถีภาวะก็เกิดไมได  และเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  อิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิด  และอุเปกขินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
         ก็หรือวา       อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีอิตถภีาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอิตถินทรียกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ี  
เวนอุเปกขา   และอิตถีภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   อุเปกขินทรียไม 
ใชกําลังเกิด และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๖๙๖]   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได      แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตสัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่อิตถีภาวะเกิดไมได  และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด     และสทัธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนอเหตุกะ   แตมีอิตถภีาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีเปน 
อเหตุกะและอิตถีภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลัง 
เกิด    และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   สทัธินทริยมูล ี 
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อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๖๙๗]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได     แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิด  
อยู   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปญญิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  
บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได      และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด      และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอิตถนิทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ี 
เปนญาณวิปปยุตตจิต   และอิตถินภาวะก็เกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ปญญนิ- 
ทรียไมใชกําลังเกิด  และเกิดถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                          จบ  อิตถินทริยมูละ   ปญญินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๖๙๘]   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได    แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรียกาํลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจิตเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด     อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                            จบ  อิตถินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                       อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๖๙๙]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู   ปุรสิินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตาย  ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิด   และ 
ชีวิตินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ    ปุริสนิทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๐๐]   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โส- 
มนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได   แตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู    ปรุ-ิ 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี บุคคล 
ที่ปุริสภาวะเกิดไมได   และเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดีปุริสนิทรียไมใช 
กําลังเกิด        และโสมนสัสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ    แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  โส- 
มนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุรสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่เวนโสมนัสสะ   และปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด     และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                      จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๐๑]  ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได   แตมีอุเปกขากําลังเกิดอยู   ปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ี  
ปุริสภาวะเกิดไมได   และเวนอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิด  และอุเปกขินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคล 
ที่เวนอุเปกขา    และปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี    อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด      และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๗๐๒]    ปุริสินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได     แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตสทัธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคล 
ที่ปุริสภาวะเกิดไมได   และเปนอเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ปุริสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด       และสัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคล    แตมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปุริสินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีเปน 
อเหตุกะ  และปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลัง 
เกิด        และปุริสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๐๓]  ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได   แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี บุคคล  
ที่ปุริสภาวะเกิดไมได  และเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี  ปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด  และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต     แตปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปุริสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคล   
ที่เปนญาณวิปปยุตตจิต    และปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี     ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิด     และปุริสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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 B>ปุริสินทริยมูละ  มนนิทริยมูลี:- 
         [๗๐๔ ]  ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   มนิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได   แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจิตเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี   ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล   จบ  
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                                       ชีวินตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๐๕]  ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   
ชีวิตินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี         ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น         แตชวิีตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสม- 
นัสสินทรียไมใชกําลังเกิด       และชวิีตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลูี  
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๐๖]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขากําลังเกิดอยู      อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๗๐๗]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปป- 
ยุตตจิตในปวัตติกาล  สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น  แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมด 
กําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     สัทธินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และชีวิตินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ   สทัธินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๐๘]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะ 
แหงญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด      และชวิีตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทรยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๗๐๙]   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดกําลังเกิดอยู      มนินทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 412 

ภูมินั้น,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
มนินทรียไมใชกําลังเกิด  และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล   จบ  
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                                       โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๗๑๐]    โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีอุเปกขาเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงโสมนัสสวิปปยุตตจิต   และอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  โสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิด  และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา        อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
โสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี           ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตโสมนสัสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะ  
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แหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต    และโสมนสัสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด  และโสมนัสสินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๗๑๑]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ        แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิต        และสัทธาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี      โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงจิต 
ของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิต    และ 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด    และสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  
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         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิต  และโสมนัสสสัมปยุตตจิต 
ในปวัตติกาล       สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     ในภังคขณะ 
ของจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิต และ 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ    ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๑๒]    โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ   แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิต          และญาณสัมปยุตตจิตใน  
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ปวัตติกาลก็ดี  โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหง 
จิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิต  และ 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด   และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา         ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
โสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิตมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี    ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต  และโสมนัสสสัมปยุตตจิตก็ดี    ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล 
ทั้งหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต     และโสมนัสสวิปป- 
ยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ปญญินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ    โสมนสัสินทริยมูละ  ปญญินทริยมูล ี 
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โสมนัสสินทริยมูละ  มนนิทริยมูลี:- 
         [๗๑๓]   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนโสมนัสสะ      แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี      ใน 
อุปปาทขณะแหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิด 
และมนินทรียก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสม  
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   โสมนสัสินทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                         อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๗๑๔]   อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต  และสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสัทธิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        ในภังคขณะแหงจิตของ 
บุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต   และสัทธา  
วิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียไมใช 
กําลังเกิด  และสัทธินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิต       และอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  สัทธิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมด  
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ก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตตจิต    และอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด      และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมูล ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๑๕]   อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา      แตเปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต  และญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติ- 
กาลก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงจิต 
ของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตตจิต     และ 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด  และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
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         ก็หรือวา         ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต             แตมีอุเปกขากําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต    และอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี      ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหง 
จิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต     และ 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ปญญินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ   ปญญินทริยมูล ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๑๖]   อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเวนอุเปกขา   แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงอุปกขาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด     และมนินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                       จบ   อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 422 

                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๑๗]   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต    แตเปนเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยู 
ก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต     และสัทธาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี      ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงจิต  
ของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิต   และสัทธา 
วิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และสัทธินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  สัทธินทริยมูละ   ปญญินทริยมลูี  
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สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๗๑๘]  สัทธินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         อเหตุกบุคคล    แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะ 
แหงสัทธาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      สัทธนิทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตมนนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธนิทรียไมใชกําลังเกิด  และมนินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัท- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   สัทธินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                      สทัธินทริยมูล    จบ  
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                                        ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๑๙]         ปญญนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
มนินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุตตจิต  แตมีจิตเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      ปญญินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมนินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    บุคคล  
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ปญญนิทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.    
                          จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                     ปญญินทริยมลู   จบ 
                    ปจจุปนน   ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 425 

                             อตีต    ปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยมูลี:- 
         [๗๒๐]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   โสตินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน,    ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๗๒๑]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๗๒๒]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๗๒๓]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๒๔]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  ชวิีตินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน     ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมลูี   
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๒๕]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๒๖]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรียก็เคย  
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๒๗]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                   จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                      ฆานินทริยมลูาทิ 
ฆานินทริย  ฯลฯ  อิตถินทริย  ปุริสินทริย    ชีวิตินทริย  โสมนัสสิน- 
ทริย  อุเปกขินทริย  สัทธนิทริย  ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมลูี:- 
         [๗๒๘]  ฆานินทรีย ฯลฯ  อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย 
โสมนัสสินทรีย  อุเปกขินทรีย  สัทธนิทรีย   ปญญินทรีย   เคยเกิดแก 
บุคคลใด,  มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   
         ใช.  
จบ   ฆานินทริย  ฯลฯ  อิตถินทริย  ปรุิสินทริย  ชวิีตินทริย  โสมนัสสินทริย 
            อุเปกขินทริย  สัทธินทริย  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                     ฆานินทริยมูลาทิ  จบ 
                             อตีต   ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ       
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                             อตีต  โอกาสวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๗๒๙]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,   โสตินทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   โสตินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๗๓๐]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,     ฆานินทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิจักขุนทรียเคยเกิด   และฆานินทรียก ็
เคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ   ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๗๓๑]  จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,       อิตถินทรีย      ฯลฯ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แตปุริสินทรียไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิจักขุนทรียเคยเกิด    และปุรสิินทรียก ็
เคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
             จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๓๒]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,  ชีวิตินทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิและอรูปภูมิ  ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แต 
จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,        ในปญจโวการภูมิชีวิตินทรียเคย 
เกิด   และจักขุนทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๓๓]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรียกเ็คย 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนภูมิใด,     จักขุนทรียก็เคย 
เกิดในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๓๔]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิอุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิอุเปกขินทรียเคยเกิด และจักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดในภูมินั้น, 
                   จบ   จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๓๕]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด,     สัทธินทรีย     ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     จักขุนทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิมนินทรียเคยเกิดข้ึนในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชเคย 
เกิดในภูมินั้น, ในปญจโวการภูมิมนินทรียเคยเกิด   และจักขุนทรียก็เคย 
เกิดในภูมินั้น. 
     จบ  จักขุนทริยมูละ สทัธินทริย ฯลฯ ปญญินทรยิ  มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๗๓๖]  ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,       อิตถินทรีย     ฯลฯ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนภูมิใด,    ฆานินทรียก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทรยิ   ฯลฯ  ปรุสิินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๓๗]  ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,       ชีวิตินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น,  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิ   อรปูาวจรภูมิ   ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แต 
ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรียเคยเกิด  
และฆานินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๓๘]   ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสนิทรียกเ็คย 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,      ฆานินทรียก็เคย 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิโสมนัสสินทรียเคยเกิดในภูมินั้น   แตฆานินทรีย 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินทรียเคยเกิด   และ 
ฆานินทรียก็เคยเกิดข้ึนภูมินั้น. 
                   จบ  ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๓๙]   ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   อุเปกขินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   อรปูาวจรภูมิอุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมินั้น แต 
ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,      ในกามาวจรภูมิอุเปกขินทรียเคย 
เกิด   และฆานินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๗๔๐]   ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนภูมิใด,      สัทธินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    สัทธินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         ในรูปาวจรภูมิ    อรปูาวจรภูมิสัทธินทรียเคยเกิดในภูมินั้น   แต 
ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิสัทธินทรียเคยเกิด 
และฆานินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๗๔๑]   ฆานินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    ปญญินทรีย     ฯลฯ 
มนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,      ฆานินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ    อรปูาวจรภูมิมนินทรียเคยเกิดในภูมินั้น    แต 
ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,      ในกามาวจรภูมิมนินทรียเคยเกิด 
และฆานินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
          จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                 ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                       อิตถินทริยมูล                         
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๗๔๒]   อิตถินทรยีเคยเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ปุริสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช  ฯลฯ  
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
                                   อิตถินทริยมูล  จบ                             
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๔๓]  ปุริสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     ชีวิตินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   อรปูาวจรภูมิ   ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แต 
ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรียเคยเกิด 
และปุริสินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๔๔]  ปุริสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    โสมนัสสินทรียกเ็คย 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     ปุริสินทรยีก็เคย 
เกิดในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ    โสมนัสสินทรียเคยเกิดในภูมินั้น  แตปุรสิิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,      ในกามาวจรภูมิโสมนัสสินทรียเคยเกิด  
และปุริสินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสนิทริยมลูะ   อุเปกขนิทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๔๕]   ปุริสินทรยีเคยเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรีย   ฯลฯ 
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,       ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ    อรปูาวจรภูมิมนินทรียเคยเกิดในภูมินั้น    แต 
ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดข้ึนในภูมินั้น,      ในกามาวจรภูมิมนินทรียเคยเกิด  
และปุริสินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
    จบ   ปุริสนิทริยมูละ   อุเปกขินทริย   ฯลฯ  สัทธนิทริย   ปญญินทริย 
                                           มนินทริยมลู ี
                                       ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ     โสมนัสสินทริยมูล:ี- 
         [๗๔๖]   ชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรียกเ็คย 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมินั้น    แตโสมนัสสิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิชีวิตินทรีย 
เคยเกิด      และโสมนัสสนิทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    โสมนิสสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     ชีวิตินทรยีก็เคย 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ  ชีวิตินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย   ฯลฯ   สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๔๗]   ชีวิตินทรยีเคยเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรีย   ฯลฯ 
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย  มนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิชีวิตินทรียเคยเกิดในภูมินั้น   แตมนินทรีย 
ไมใชเคยเกิดข้ึนในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิชีวิตินทรียเคย 
เกิด  และมนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,      ชวิีตินทรียก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
     จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธนิทริย  ปญญินทริย 
                                           มนินทริยมลู ี
                                       ชีวิตินทริยมลู   จบ  
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๗๔๘]  โสมนัสสนิทรียเคยเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรียก็เคย 
เกิดในภูมินั้น     ใชไหม   ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   โสมนัสสินทรียก็เคย 
เกิดข้ึนในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ   โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ    ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๔๙]  โสมนัสสินทรียเคยเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม   ? 
         ใช. 
    จบ  โสมนัสสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล     จบ  
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๗๕๐]   อุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    สัทธินทรีย    ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น    ใชไหม   ? 
         ใช. 
  จบ  อุเปกขินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                    อุเปกขินทริยมูล    จบ 
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                                      สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:-  
         [๗๕๑]   สัทธินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    ปญญินทรีย    ฯลฯ 
มนินทรียก็เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,     สัทธินทรียกเ็คยเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         จบ   สทัธินทริยมูละ   ปญญินทริย    ฯลฯ    มนิทริยมูล ี
                                   สัทธินทริยมูล   จบ   
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                                     ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๕๒]   ปญญินทรียเคยเกิดในภูมิใด,    มนินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดในภูมิใด,      ปญญินทรียก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                     จบ   ปญญนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี 
                                  ปญญินทริยมูล  จบ 
                       อตีต   โอกาสวาระ   อนุโลม   จบ  
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                        อตีต   ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม 
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๗๕๓]  จักขุนทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ       โสตินทริยมลู ี
  
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๗๕๔]  จักขุนทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แกฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิด      และฆานินทรียก ็
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม    ? 
         ใช.  
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ   ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๗๕๕]  จักขุนทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ฯลฯ   ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แตปุริสนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิด     และปุริสินทรียก ็
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
            จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๕๖]   จักขุนทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชวิีติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไมใชเคย 
เกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  ชีวิ- 
ตินทรียเคยเกิด    และจักขุนทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๕๗]   จักขุนทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.   
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๗๕๘]   จักขุนทรีย  เคยเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                           
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ     อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    อุเปกขินทรียเคยเกิด    และจักขุนทรีย  
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี                    
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จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๕๙]  จักขุนทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ    มนนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น         แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     มนินทรียเคยเกิด      และจักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
   จบ   จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                      ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๗๖๐]   ฆานินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.                                       
         ก็หรือวา  อิตถินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี     
               
ฆานินทริยมลูะ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๗๖๑]   ฆานินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุรสิินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ    ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๖๒]   ฆานินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  และบุคคลผูเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ชีวิติน-  
ทรียเคยเกิด    และฆานินทรียก็เคยเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๖๓]   ฆานินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น      บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   โสมนัสสนิทรียเคยเกิด     และ 
ฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคล  เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๖๔]  ฆานินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ  อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจร- 
ภูมิ   อุเปกขินทรียเคยเกิด    และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                      จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๗๖๕]   ฆานินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  และบุคคลผูเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิ 
สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  สัทธิน- 
ทรียเคยเกิด     และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริย ฯลฯ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๖๖]   ฆานินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรีย   ฯลฯ   มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตฆานินทรียไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
มนินทรียเคยเกิด       และฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
           จบ   ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                  ฆานินทริยมูล   จบ   
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๗๖๗]  อิตถินทรยี เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถิน- 
ทรีย  ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช   ฯลฯ 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
                                   อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                     ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๖๘]  ปุริสินทรีย เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  และบุคคลผูเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุริสินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ชีวิ- 
ตินทรียเคยเกิด    และปุรสิินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๖๙]  ปุริสินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น       บคุคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ       โสมนัสสินทรียเคยเกิด 
เเละปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                   จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริย  ฯลฯ   สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๗๐]   ปุริสินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรีย  ฯลฯ  สัทธินทรีย   ปญญินทรีย  มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสนิทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ   มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ปุริสินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
มนินทรียเคยเกิด       และปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
   จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญนิทริย 
                                          มนินทรยิมลู ี
                                      ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูล   โสมนัสสนิทริยมูลี:- 
         [๗๗๑]   ชีวิตินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ี        คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  และบุคคลผูเกิด 
อยูในปญจโวการภูมิ    ชวิีตินทรียเคยเกิด     และโสมนัสสินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ  ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๗๒]  ชีวิตินทรีย  เคยเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ    ชีวิตตินทรียเคยเกิด       และอุเปกขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีติน-  
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                      จบ   ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๗๗๓]   ชีวิตินทรยี   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรีย ฯลฯ  ปญญินทรีย  กเ็คยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตปญญินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ    ชีวิตินทรียเคยเกิด     ปญญนิทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปญญินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,         ชีวิ- 
ตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
            จบ  ชีวิตินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๗๗๔]  ชีวิตินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  และบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการ- 
ภูมิ   ชีวิตินทรียเคยเกิด      และมนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                   โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๗๗๕]  โสมนัสสนิทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัส  
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   อุเปกขิน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ี    คือบุคคลท่ีเกิดอยูใน 
จตุโวการภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     อุเปกขินทรียเคย 
เกิด    และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                 จบ  โสมนัสสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทรยิ- 
มูลี:- 
         [๗๗๖]  โสมนัสสนิทรีย   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                               
         เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   มนนิทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ี        คือบุคคลท่ีเกิดอยูในจตุ- 
โวการภูมิ     และบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ       มนินทรยีเคยเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                        
 จบ  โมนัสสนิทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                    โสมนัสสินทริยมูล  จบ                         
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๗๗๗]   อุเปกขินทรีย  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธิน- 
ทรีย  ฯลฯ   ปญญินทรีย      มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยี   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                    อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๗๘]   สัทธินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรีย ฯลฯ  มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
               จบ  สัทธินทรยิมูละ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                    สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล         
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๗๙]   ปญญินทรยี   เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยี  เคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                    ปญญินทริยมลู  จบ 
                       อตีต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           อตีต  ปุคคลวาระ    ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๗๘๐]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      โสตินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๗๘๑]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูลี:- 
         [๗๘๒]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด  อิตถินทรีย   ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
           จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย   ฯลฯ  ปรุสิินทริยมูล ี 
 
จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๘๓]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยีก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๘๔]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ?                                              
         ไมมี. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๘๕]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี   
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๘๖]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       สัทธินทรีย 
ฯลฯ ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
    จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  มนินทรยิ   มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                        ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ   อิตถินทริย   ฯลฯ    ปุริสินทริย    ชีวิตินทริย 
โสมนัสสินทริย  อุเปกขินทริย  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๘๗]   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       อิตถินทรีย 
ฯลฯ     ปุริสนิทรีย     ชีวิตินตินทรีย    โสมนัสสินทรีย     อุเปกขินทรีย 
สัทธินทรีย     ปญญินทรยี     มนินทรยี   ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       ฆานินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี  ฯลฯ 
      จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริย  ชีวิตินทริย 
โสมนัสสินทริย  อุเปกขินทริย  สัทธนิทริย  ปญญินทริย  มนนิทริยมูล ี
                                      ฆานินทริยมูล  จบ   
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๗๘๘]  ปญญินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                       จบ  ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 ปญญินทริยมูล   จบ  
                        อตีต   ปุคคลวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                             อตีต  โอกาสวาระ  ปจจนิก 
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๗๘๙]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   โสตินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๗๙๐]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         ในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น   แตจักขุน- 
ทรียเคยเกิดในภูมินั้น,    ในอสัญญสัตตภูมิ  และอรูปภูมิ   ฆานินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น.                 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริย ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูลี:- 
         [๗๙๑]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ปุรสิินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น    แตจักขุน- 
ทรียเคยเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ   และอรูปภูมิ    ปรุสิินทรีย 
ไมใชเคยเกิด     และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
           จบ จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๙๒]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ชีวิตินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๙๓]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   โสมนัสสินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๙๔]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,       อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอรปูภูมิ  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรีย 
เคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ     จักขุนทรียไมใชเคยเกิด   และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๗๙๕]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น    แตมนินทรีย 
เคยเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ   จักขุนทรียไมใชเคยเกิด     และ 
มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
  จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี  
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ   อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๗๙๖]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฆานินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
        จบ   ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล ี 
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๗๙๗]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียกไ็ม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     ฆานินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ    ชวิีตินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๗๙๘]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  แตโสมนัส- 
สินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  และอรูปภูมิ  ฆานินทรีย 
ไมใชเคยเกิด     และโสมนัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,       ฆานินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                   จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๗๙๙]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็ 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ    ฆานินทรียไมใชเคยเกิดใน 
ภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสญัญสัตตภูมิ  ฆานิน- 
ทรียไมใชเคยเกิด     และอุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                    จบ   ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๐๐]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     สัทธนิทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดใน 
ภูมินั้น  แตมนินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  ฆานินทรีย 
ไมใชเคยเกิด      และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
  จบ  ฆานินทริยมูละ   สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ.  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๐๑]   อิตถินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     ปุริสินทรียกไ็ม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช   ฯลฯ. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี
                                  อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                    ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลู   ชีวิตินทรยิมูลี:- 
         [๘๐๒]  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียกไ็ม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรียกไ็มใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๐๓]  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรีย 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ปุรสิินทรียไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  แตโสมนัส- 
สินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  และอรูปภูมิ  ปรุิสินทรีย 
ไมใชเคยเกิด     และโสมนัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ปุรสิินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๘๐๔]   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็ 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิ 
นั้น แตอุเปกขินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ  ปุรสิินทรียไม 
ใชเคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     ปุริสินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๐๕]  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ   ปุริสินทรยีไมใชเคยเกิดใน 
ภูมินั้น  แตมนินทรียเคยเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ  ปุรสิินทรีย 
ไมใชเคยเกิด     และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียกไ็มใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
จบ  ปุริสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทรยิมูล ี
                                   ปุรสิินทริยมูล  จบ  
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                                     ชวีิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๐๖]  ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ชีวิตินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                  จบ  ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๐๗]  ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,         อุเปกขินทรีย 
ฯลฯ   สัทธนิทรีย    ปญญินทรีย  มนนิทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น 
ใชไหม  ?  
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ชีวิตินทรียกไ็มใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
 จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
                                      มนินทริยมูล ี
                                  ชีวิตินทริยมูล  จบ  
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                                  โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๘๐๘]  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  โสมนัสสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทรยิ- 
มูลี:- 
         [๘๐๙]  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก็  
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ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๘๑๐]  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,        สัทธินทรยี 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล  จบ                                  
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                                    สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๘๑๑]   สัทธินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ปญญินทรีย  ฯลฯ 
มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดข้ึนภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    สัทธินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         จบ  สทัธินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                 สัทธินทริยมูล   จบ  
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                                     ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
          [๘๑๒]   ปญญินทรียไมใชเคยเกิดข้ึนภูมิใด,    มนินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม    ? 
          ใช.   
          ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ปญญินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
           ใช.   
                      จบ  ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 ปญญินทริยมูล จบ 
                        อตีต  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                         อตีต  ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก 
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๘๑๓]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสติน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
         ใช.  
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๘๑๔]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานินทรียไมใชเคยเกิด   และจักขุนทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริย   ฯลฯ    ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๘๑๕]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรีย  ฯลฯ  ปุริสินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใช 
ไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิด    และจักขุนทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
            จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๑๖]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตชีวิตินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
จักขุนทรียไมใชเคยเกิดและชีวิตินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก 
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๑๗]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โส- 
มนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      โสมนสัสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๘๑๘]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ       จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
จักขุนทรียไมใชเคยเกิด        และอุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๑๙]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ       จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
จักขุนทรียไมใชเคยเกิด      และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด     จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๘๒๐]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ   ฆานินทริยมูละ      อิตถินทริยมูล ี
  
ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๒๑]   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ       ปรุิ- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         ใช.                                           
                        จบ    ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๒๒]   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตชีวิตินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ฆานินทรียไมใชเคยเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๒๓]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โส- 
มนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานินทรียไมใชเคยเกิด     และ 
โสมนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.             
         ก็หรือวา      โสมนสัสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.            
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๒๔]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   และบุคคลผูเกิดอยูในอรูปาว- 
จรภูมิก็ดี     ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แต  
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อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      ฆานินทรียไม 
ใชเคยเกิด       และอุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๒๕]   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  มนินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
และบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    ฆานินทรียไมใชเคยเกิด      และ 
มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 506 

         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ   ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๒๖]   อิตถินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   อิตถินทริยมูละ  ปรุิสินทริยมูล ี
                                  อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลุะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๒๗]   ปุริสินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ   ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตชีวิติน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส  
ภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๒๘]   ปุริสินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โส-   
มนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด และโสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      โสมนสัสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   
ปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                    จบ  ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๒๙]  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขิน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
และบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด     และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี   
 
ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๓๐]   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  มนินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    และบุคคลผูเกิดอยูในอรปูาวจร- 
ภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
และบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด     และ 
มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล   จบ   
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                                         ชีวิตินทริยมลู 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๓๑]   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      โสมนสัสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ชีวิตินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      โสมนัสสนิทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิด    และชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ    สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๓๒]  ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรีย ฯลฯ  สัทธินทรยี  ปญญินทรีย   มนินทรียกไ็มใชเคยเกิดแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ       มนินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
มนินทรียไมใชเคยเกิด      และชีวิตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
  จบ   ชีวิตินทริยมูละ  อเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญนิทริย 
                                         มนินทริยมลู ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                   โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ    อุเปกขินทริย  ฯลฯ   สัทธนิทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๓๓]  โสมนัสสนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรีย  ฯลฯ สัทธนิทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรียก็ไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูกําลังเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิ  และบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     โสมนัสสินทรียไมใชเคย 
เกิด   และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย ฯลฯ  สัทธนิทริย   ปญญินทริย 
                                          มนินทรยิมลู ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขนทรยิมูละ  สัทธนิทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๘๓๔]  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ   ปญญินทรีย  มนินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
จบ  อุเปกขินหริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                    สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย    ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๘๓๕]  สัทธินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรีย    ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้    ใช 
ไหม  ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         จบ  สทัธินทริยมูละ   ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                  สัทธินทริยมูล  จบ  
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                                    ปญณินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๘๓๖]  ปญญินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   ปญญนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                  ปญญินทริยมูล  จบ 
                    อตีต   ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                            อนาคต  ปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๘๓๗]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      โสตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็จักเกิด   
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๘๓๘]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพาน    จัก- 
ขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี    จักขุนทรียจักเกิด   และฆานินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๘๓๙]  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี บุคคล  
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    บุคคลนอกน้ี    จักขุนทรียจักเกิด  อิตถิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         หรือวา    อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน.   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี                                 
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๔๐]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ปุรสิินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   เเลวจักปรินิพพานก็ดี  บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธใินภพไร  ๆ    ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกน้ี     จักขุนทรียจักเกิด    ปุร-ิ  
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา    ปุริสินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรีย  จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี   
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๔๑]  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพาน  ชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ี      ชีวิตินทรียจักเกิด      และจักขุนทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๔๒]  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียกจั็ก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดได    มอุีเปกขา  เกิดแลว จักปรินพิพาน 
จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น,  บุคคลนอกน้ี   จักขุนทรียจักเกิด  และโสมนสัสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๔๓]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดได  มีโสมนัสสะ  เกิดแลว  จักปรินิพพาน 
จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลนอกน้ี    จักขุนทรียจักเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพาน   อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้น,   บุคคลนอกน้ี    อุเปกขินทรียจักเกิด   จักขุนทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๔๔]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                
         ใช.  
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   มนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ี      มนินทรยีจักเกิด       และจักขุนทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                          
    จบ จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย    มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                        ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๘๔๕]  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน  ฆานินทรียจักเกิด   แกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี   ฆานินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๔๖]  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกน้ี    ฆานินทรีย 
จักเกิด  และปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๔๗]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ชวิีตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  แลว 
จักปรินิพพาน     ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตฆานินทรีย  
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ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี    ชีวิตินทรียจักเกิด   และ 
ฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
   
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๔๘]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      โสมนัสสินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม    ? 
         บุคคลเหลาใดมีฆานะเกิดได  มีอุเปกขา   เกิดแลวจักปรินิพพาน 
ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    บุคคลนอกน้ี    ฆานินทรียจักเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     โสมนสัสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  โสมนัส- 
สินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี     โสมนัสสนิทรียจักเกิด    และฆานินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๔๙]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดมีฆานะเกิดได   มีโสมนัสสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน 
ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลนอกน้ี   ฆานินทรียจักเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                    
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  แลว 
จักปรินิพพาน    อุเปกขินทริยจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  บุคคลนอกน้ี  อุเปกขินทรียจักเกิด  และ 
ฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๕๐]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลนั้น  ใชไหม   ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น   บุคคลนอกน้ี   มนนิทรียจักเกิด  และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
  จบ  ฆานินทริยมูละ   สทัธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล   จบ  
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                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๕๑]   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ปุรสิินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน  อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกน้ี   อิตถินทรีย 
จักเกิด   และปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน  ปรุิสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี   ปุริสินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๕๒]   อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียก็จักเกิด  
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แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรียก็จักเกิดแก  
บุคลนั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  กโ็ดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลนอกน้ี 
ชีวิตินทรียจักเกิด   และอิตถินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๕๓]   อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน     อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลนอกน้ีอิตถิน- 
ทรียจักเกิด    และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคล       อิตถินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพานก็ดี  บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี    โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   บุคคลนอกน้ีโสมนัสสินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ   อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๘๕๔]   อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียกจั็กเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกน้ีอิตถินทรีย 
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ      อรูปาวจรภูมิแลวจักปร-ิ  
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นิพพานก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ     ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     บุคคล 
นอกน้ีอุเปกขินทรียจักเกิด    และอิตถนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ สัทธินทรยิ  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนนิทริยมูลี:- 
         [๘๕๕]  อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย    ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    กโ็ดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน  มนินทรยีจักเกิด   แตอิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บคุคลนอกน้ี   มนินทรียจักเกิด    และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
   จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๕๖]  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,  ปุรสิินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ       อรูปาวจรภูมิแลวจักปริ- 
นิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   ก ็
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินพิพาน    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี  
ชีวิตินทรียจักเกิด   และปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๕๗]   ปุริสินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสนิทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคล 
นอกน้ีปุริสินทรียจักเกิด    โสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพานก็ดี  บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ มีโสมนัสสะ  กโ็ดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ      แลวจักปรินิพพานก็ดี   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี  
โสมนัสสินทรียจักเกิด   ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๕๘]  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ?  
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    มีโสม- 
นัสสะ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล 
นอกน้ีปุริสินทรียจักเกิด   อุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน.     ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ      แลวจักปรนิิพพาน      อุเปกขินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตปรุิสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
นอกน้ีอุเปกขินทรียจักเกิด     และปุรสิินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๕๙]  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ       อรูปาวจรภูมิแลวจักปริ- 
นิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  กโ็ดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพานก็ดี   มนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตปุริสินสิทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    บคุคลนอกน้ี  
มนินทรียจักเกิด   ปุริสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
 จบ   ปุริสินทริยมูละ   สทัธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๖๐]   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด     ชีวิ- 
ตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     บุคคลนอกน้ีชีวิตินทรียจักเกิด    และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๖๑]   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  ชีวิ- 
ตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ีชีวิตินทรียจักเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  ชีวิตินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวตินทรยมลุะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๘๖๒]   ชีวิตินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย    ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
    จบ  ชีวิตินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๘๖๓]   โสมนัสสนิทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ีโสมนัสสินทรียจักเกิด   และอุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  อุเปก- 
ขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลนอกน้ีอุเปกขินทรียจักเกิด  และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                   จบ   โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทรยิมูลี:- 
         [๘๖๔]   โสมนัสสนิทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    บคุคลนอกน้ีมนินทรียจักเกิด         และโสมนัสสินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
 จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๘๖๕]   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    บุคคลนอกน้ีมนินทรียจักเกิด    และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
   จบ  อุเปกขินทริบมูละ สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ   ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๖๖]   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย   ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ   สทัธินทริยมูละ   ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๘๖๗]   ปญญินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช.  
                       จบ  ปญญนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                   มนนิทริยมูล  จบ 
                        อนาคต  ปคุคลวาระ   อนุโลม  จบ  
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                           อนาคต    โอกาสวาระ   อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๘๖๘]  จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,      โสตินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสตินทรียจักเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๘๖๙]  จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  จักขุนทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิจักขุนทรียจักเกิด    และฆานินทรียก ็
จักเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    ฆานินทรียจักเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ    ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๘๗๐]  จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรีย  ฯลฯ  ปุริ- 
สินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  จักขุนทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตปุริสินทรียไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น    ในกามาวจรภูมิจักขุนทรียจักเกิด    และปุรสิินทรียก ็
จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
            จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย   ฯลฯ   ปรุิสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 545 

จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๗๑]   จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมิใด,      จักขุนทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิก็ดี   ในอรูปภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิชีวิตินทรียจักเกิด 
และจักขุนทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๗๒]   จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.   
                    จบ   จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลูี   
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๗๓]  จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียจักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิใด,    จักขุนทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิอุเปกขินทรียจักเกิดในภูมินั้น     แตจักขุนทรียไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิอุเปกขินทรียจักเกิด  และจักขุนทรีย 
จักเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๗๔]  จักขุนทรียจักเกิดในภูมิใด,      สัทธินทรีย      ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียจักเกิดในภูมิใด,     จักขุนทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอรปูภูมิมนินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใชจักเกิด  
ในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิมนินทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น. 
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ    ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๘๗๕]  ฆานินทรียจักเกิดในภูมิใด,      อิตถินทรีย      ฯลฯ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๗๖]  ฆานินทรียจักเกิดในภูมิได,    ชีวิตินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรียจักเกิด  
และฆานินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
   
ฆานินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๗๗]   ฆานินทรียจักเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก็จักเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตฆานินทรีย 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ   โสมนสัสินทรียจักเกิด   และ 
ฆานินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๗๘]   ฆานินทรียจักเกิดในภูมิใด,       อุเปกขินทรียกจั็กเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิใด,      ฆานินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิ 
นั้น    แตฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ   อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิด   และฆานินทรียก็จักเกิดข้ึนภูมินั้น. 
                     จบ    ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๗๙]   ฆานินทรียจักเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญ- 
ญินทรีย   มนินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น    ในกามาวจรภูมิ  มนินทรียจักเกิด 
และฆานินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
  จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๘๐]   อิตถินทรียจักเกิดในภูมิใด,      ปุริสินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ  อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๘๑]   อิตถินทรียจักเกิดในภูมิใด,     ชีวิตินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีจักเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรียก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ?  
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         ในรูปาวจรภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดีชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,     ในกามาวจรภูมินั้น  ชวิีตินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกจั็กเกิดในภูมินั้น. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๘๒]   อิตถินทรยีจักเกิดในภูมิใด,   โสมนัสสินทรียกจั็กเกิด  
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรียกจั็กเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตอิตถนิทรีย 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ   โสมนสัสินทรียจักเกิด   และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดในภูมินั้น. 
                   จบ  อิตถินทริยมูละ     โสมนัสสินทริยมูล ี 
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อิตถินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๘๘๓]  อิตถินทรยีจักเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็จักเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจัดเกิดข้ึนภูมิใด,     อิตถินทรียกจั็กเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิ 
นั้น  แตอิตถนิทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิ      อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิด   และอิตถินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๘๔]  อิตถินทรยีจักเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญ- 
ญินทรีย  มนนิทรียก็จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,       อิตถินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น   ใชไหม  ?                                                              
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         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   มนินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ  มนินทรยีจักเกิด 
แตอิตถินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
  จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๘๕]  ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,     ชีวิตินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมิใด,     ปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในกามาวจรภูมิ    ชีวิตินทรียจัก 
เกิด   ปรุิสินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ   ปุริสนิทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๘๖]  ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,    โสมนัสสินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรียกจั็กเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตปุริสนิทรีย 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ   โสมนสัสินทรียจักเกิด   และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๘๘๗]  ปุริสินทรียจักเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิใด,      ปุริสินทรียกจั็กเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิ 
นั้น   แตปุรสิินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมิ  อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิด   และปุริสินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ    อุเปกขินทริยมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 558 

ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๘๘]   ปุริสินทรยีจักเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ ปญ- 
ญินทรีย   มนินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,   ปุริสนิทรียก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนินทรียจักเกิดในภูมินั้น 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมิ  มนินทรียจักเกิด 
และปุริสินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
  จบ  ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย    มนินทริยมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                      ชวีิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๘๘๙]  ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตโสมนัสสิน- 
ทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
ชีวิตินทรียจักเกิด  และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด, ชีวิตินทรียกจั็กเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ   ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ     อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๘๙๐]  ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?   
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         ในอสญัญสัตตภูมิ  ชีวิตินทรียจักเกิดในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี   ชีวิ- 
ตินทรียจักเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิใด,      ชีวิตินทรียกจั็กเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 561 

                                   โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทริย   ฯลฯ    สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๘๙๑]  โสมนัสสินทรียจักเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย   ฯลฯ 
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย   มนินทรยี   ก็จักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,    โสมนัสสินทรียกจั็กเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
จบ โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญินทริย  
                                        มนินทริยมูล ี
                                โสมนัสสินทริยมลู  จบ   
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                                    อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๘๙๒]   อุเปกขินทรียจักเกิดในภูมิใด,     สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,    อุเปกขินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                 อุเปกขินทริยมูล   จบ  
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                                     สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทรินมลูี:-  
         [๘๙๓]   สัทธินทรียจักเกิดในภูมิใด,     ปญญนิทรีย  ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรียก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ  สทัธินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                   สัทธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๘๙๔]  ปญญินทรยีจักเกิดในภูมิใด,     มนินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดในภูมิใด,     ปญญินทรียก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  ปญญนิทริยมูละ   มนินทริยมูล ี
                                  ปญญินทริยมูล  จบ 
                       อนาคต  โอกาสวาระ   อนุโลม   จบ  
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                      อนาคต   ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม 
                                     จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๘๙๕]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสตินทรีย 
จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมูล ี 
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๘๙๖]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  จักขุนทรียจักเกิด     และฆานินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                       จบ   จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๘๙๗]   จักขุนทรียจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี จัก- 
ขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอิตถินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
จักขุนทรียจักเกิด   และอิตถินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๘๙๘]  จักขุนทรียจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  โดยภาวะนั้นน่ันแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี  จัก- 
ขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสภาวะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
จักขุนทรียจักเกิด   และปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๘๙๙]  จักขุนทรียจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ   ชีวิตินทรยีจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     ชีวิตินทรียจักเกิด 
และจักขุนทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                          
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี                    
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๐๐]  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        โสมนสัสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีจักขุเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา   เกิดแลวจักปริ- 
นิพพาน    จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสิน-  
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ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิ    จักขุนทรียจักเกิด    และโสมนัสสินทรีย    กจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๐๑]   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีจักขุเกิดไดพรอมดวยโสมนัสสะ     เกดิแลวจัก 
ปรินิพพาน   จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลนอกนี้ผูเกิดอยู 
ในปญจโวการภูมิ     จักขุนทรียจักเกิด      และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
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         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ     อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น        แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  อุเปกขินทรียจักเกิด    และจักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
  
จักขุนทริยมลู   สัทธินทรยิ   ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๐๒]  จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูนิใด,  สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็จัดเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ    มนนิทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น         แตจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   มนนิทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
    จบ จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๙๐๓]  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรยี 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ    ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรียจักเกิด     และอิตถิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๐๔]  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตปุรสิินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ฆานินทรียจักเกิด      และปุริสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๐๕]  ฆานินทรียจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ชวิีตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ชีวิตินทรียจักเกิด 
และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูละ:- 
         [๙๐๖]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา      เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยู 
ในกามาวจรภูมิ      ฆานินทรียจักเกิด      และโสมนัสสินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   โสมนัสสนิทรียจักเกิด      และ 
ฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๐๗]   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมดวยโสมนัสสะ   เกดิแลวจัก 
ปรินิพพาน   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยู 
ในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรียจักเกิด  และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดีอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    อุเปกขินทรียจักเกิด 
และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๐๘]  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรยี 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   มนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   มนินทรียจักเกิด  
และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
   จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ   
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ ปุริสินทรยิมูลี:- 
         [๙๐๙]  อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสินทรยี 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิตถินทรียจักเกิด และปรุิสินทรีย  
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุริสินทรียจักเกิด  และอิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๑๐]   อิตถินทรยีจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,       ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปภูมิ   ในอรปูภูมิก็ดี    บคุคลเหลาใดท่ีเปน 
ปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นน่ันแหละ   แลวจักปริ- 
นิพพานก็ดี  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามา-  
วจรภูมิ    ชีวิตินทรียจักเกิด    และอิตถนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู   
  
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๑๑]   อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   พรอม 
ดวยอุเปกขา   กโ็ดยภาวะน้ันนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน  อิตถินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  อิตถิน- 
ทรียจักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    ก็โดยภาวะนั้นนั่นและ     แลวจักปรินิพพานก็ดี 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
โสมนัสสินทรียจักเกิด    และอิตถินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๑๒]   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                    
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         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   มีโสม- 
นัสสะ   กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  อิตถินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  อิตถินทรียจักเกิด 
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่เปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขา     ก็โดยภาวะนั้นนั่น 
แหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น  แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคล 
นอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    อุเปกขินทรียจักเกิด   และอิตถินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ    อุเปกขินทริยมูล ี
  
 ิอิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๑๓]   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
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         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลา 
ใดที่เปนปุริสภาวะไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะน้ันนั่นแหละ    แลว 
จักปรินิพพาน  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอิตถิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูใน 
กามาวจรภูมิ  มนินทรยีจักเกิด  และอิตถินทรียก็จักเกิดแกบุคล  เหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
     จบ  อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                       อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๑๔]  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.    
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุรสิินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหลาใด  
ที่เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะน้ันนั่นแหละ  แลวจัก 
ปรินิพพาน  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตปุริสิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูใน 
กามาวจรภูมิ   ชีวิตินทรียจักเกิด    และปุริสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๑๕]  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสนิทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ปุริสินทรียจักเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   มีโสมนัสสะ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจัก 
ปรินิพพาน    โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แต 
ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิด 
อยูในกามาวจรภูมิ   โสมนัสสินทรียจักเกิด    และปุริสินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๑๖]   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มโีสม- 
นัสสะ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ปรุิสินทรีย 
จักเกิด  และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา อุเปกิขนทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ี 
เปนอิตถีภาวะไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มีอุเปกขา  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผู 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อุเปกขินทรียจักเกิด  และปุริสินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   ปุรสิินทริย    อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๑๗]   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสนิทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลา 
ใดที่เปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แลว 
จักปรินิพพานก็ดี  มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตปุร-ิ 
สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยู 
ในกามาวจรภูมิ    มนินทรียจักเกิด      และปุริสินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
    จบ  ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี 
                                     ปรุิสินทริยมูล  จบ                          



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 585 

                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๑๘]  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขา    จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  ชีวิตินทรีย 
จักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิติน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๑๙]  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะ  จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  ชีวิตินทรีย 
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ.   ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๙๒๐]  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ      ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น           แตมนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิ    ชีวิตินทรียจัก 
เกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ   ชีวิตินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                      ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๙๒๑]  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะ      จักเกิดในลําดับแหงจิตใด 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตอุเปกขินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.        บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโว- 
การภูมิ     ในปญจโวการภูมิ    โสมนัสสินทรียจักเกิด   และอุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  อุเปก- 
ขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น              แตโสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการ- 
ภูมิ       ในปญจโวการภูมิ     อุเปกขินทรียจักเกิด        และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ   โสมนสัสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี 
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โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทริย    ฯลฯ    ปญญินทริย   มนนิทริย- 
มูลี:- 
         [๙๒๒]   โสมนัสสนิทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน- 
ทรีย     ฯลฯ   ปญญินทรยี     มนินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นใดภูมินั้น          แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ    ใน 
ปญจโวการภูมิ   มนินทรียจักเกิด     และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
   จบ   โสมนัสสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                     โสมนัสสินทริยมูล  จบ   
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๙๒๓]  อุเปกขินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะ      จักเกิดในลําดับแหงจิตใด 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ 
ในปญจโวการภูมิ        มนินทรียจักเกิด      และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
  จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทรีย   ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                    อุเปกขินทริยมูล   จบ  
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                                      สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย ฯลฯ  มนินทริยมูลี:- 
         [๙๒๔]  สัทธินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญนิทรีย 
ฯลฯ  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช. 
           จบ  สทัธินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                  สัทธินทริยมูล   จบ  
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                                        ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๙๒๕]  ปญญินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                   ปญญินทริยมลู  จบ 
                     อนาคต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ   
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                           อนาคต   ปุคคลวาระ   ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๙๒๖]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       โสตินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๙๒๗]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา     ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพาน    ฆา- 
นินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตจักขุนทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลว 
จักปรินิพพานก็ดี  ฆานินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
  
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๙๒๘]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ     แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะน้ันนั่น  
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แหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพานก็ดี  อิตถินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี  
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๒๙]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ปุริสินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ         แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะน้ันนั่น 
แหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพานก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๓๐]   จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด      ชีวิตินทรยีก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน  จักขุนทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ปจฉิมภวิกบุคคล  จักขุนทรียไมใชจักเกิด  และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด      จักขุนทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี                   
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๓๑]   จักขุนทรียไมใชจักเกิดเเกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
           ใช. 
           ก็หรอืวา   โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดได     พรอมดวยอุเปกขา      เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิดใน 
อรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด,     จักขุนทรียก็ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
  
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๓๒]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพาน  จักขุนทรีย 
ไมใชจักเกิด  และอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.    ปจฉิมภวิก 
บุคคล          จักขุนทรียไมใชจักเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดได   พรอมดวยโสมนัสสะ    เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรีย  
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จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ปจฉิมภวิกบุคคล  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๓๓]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินพิพาน  จักขุนทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ปจฉิมภวิกบุคคล     จักขุนทรียไมใชจักเกิด      และมนินทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       จักขุนทรียก็             
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
      จบ  จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญทริย   มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๙๓๔]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน    อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี      อิตถินทรียไมใชจักเกิด       และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี   
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๓๕]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
           บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ      แลวจักปรินิพพาน    ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี     ปรุิสินทรียไมใชจักเกิด      และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
           [๙๓๖]    ฆานินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       ชีวิตินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   และอรปูาวจรภูมิ    แลวจัก  
ปรินิพพาน   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคล  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๓๗]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  ฆานิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลว 
จักปรินิพพานก็ดี     ฆานินทรียไมใชจักเกิด     และโสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีฆานะเกิดได   พรอมดวยอุเปกขา   เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน    โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตฆานิน-  
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลเหลาใดจัก 
เกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน    โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด   และ 
ฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          ฆานินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๓๘]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,        อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   และอรปูาวจรภูมิ    แลวจัก 
ปรินิพพาน  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเลาน้ัน       แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    บุคคลเหลาใดมีโสม- 
นัสสะจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี      แลวจักปรินิพพาน    ฆานินทรียไมใช  
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                 
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         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดมีฆานะเกิดได  พรอมดวยโสมนัสสะ  เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บคุคลเหลาใดมีโสม- 
นัสสะจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพาน     อุเปกขินทรียไมใช 
จักเกิด     และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย   ฯลฯ   ปญยินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๓๙ ]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   และอรปูาวจรภูมิ   แลวจัก  
ปรินิพพาน    ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคล    ฆานินทรียไมใชจักเกิด   
และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย    มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ   
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                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๔๐]   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,         ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน       อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
ก็ดี     อิตถินทรียไมใชจักเกิด      และปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี  
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บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    และอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี       ปุริสินทรียไมใชจักเกิด      และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๔๑]  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   และอรปูาวจรภูมิ    แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพานก็ดี      อิตถินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตชวิีตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิก 
บุคคล   อิตถนิทรียไมใชจักเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                               
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๔๒]   อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      โสมนสัสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร  ๆ  มีโสมนัสสะก็โดยภาวะ 
นั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพานก็ดี    อิตถินทรยีไมใชจักเกิดบุคคล 
เหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     ปจฉิมภวิก- 
บุคคลก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี  บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ มีอุเปกขาก็โดยภาวะนั้น 
นั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี      อิตถินทรียไมใชจักเกิด      และโสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธิภพไร ๆ   มีอุเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรนิิพพาน     โสมนัสสินทรียไมใชจัก 
เกิดบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, ปจฉิมภวิก- 
บุคคลก็ดี     บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขาก็โดย  
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ภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี  โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิด 
และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๔๓]  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  และอรปูาวจรภูมิ แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ 
มีอุเปกขา   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี  อิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพ 
ไร ๆ   มีโสมนัสสะก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพานก็ดี  อิต- 
ถินทรียไมใชจักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ    มีโสม- 
นัสสะ    ก็โดยภาวะนั้นน่ันแหละ    แลวจักปรินิพพาน    อุเปกขินทรีย  
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ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพ 
ไร ๆ   มีโสมนัสสะ    ก็โดยภาวะนั้นน่ันแหละ    แลวจักปรินิพพานก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด   และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๔๔]  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิ   แลวจัก  
ปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ 
ก็โดยภาวะนั้นแหละ    แลวจักปรินิพพาน    อิตถนิทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น      เเตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    ปจฉิมภวิก- 
บุคคล   อิตถนิทรียไมใชจักเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 610 

         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
  จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                   อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๔๕]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยี 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินพิพานก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตชวิีตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิก 
บุคคล   ปรุิสนิทรียไมใชจักเกิด   และชีวิตินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       ปุริสนิทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๔๖]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธใินภพไร  ๆ    มีโสมนัสสะ    ก็โดย 
ภาวะนั่นแหละ      แลวจักปรินิพพานก็ดี      ปรุิสนิทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น  แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิก 
บุคคลก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี บุคคล 
เหลาใด,   เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ มอุีเปกขาก็โดยภาวะนั้น 
นั้นแหละ         แลวจักปรนิิพพานก็ดี    ปุริสินทรียไมใชจักเกิด   และโสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มอุีเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    ปจฉิมภวิก 
บุคคลก็ดี   บคุคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มีอุเปกขา  ก็โดยภาวะนั้น  
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นั่นแหละ    แลวจักปรินิพพานก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด    และ 
ปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๔๗]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิ    แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร   ๆ 
มีอุเปกขา   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรนิิพพานก็ดี   ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธ ิ
ในภพไร  ๆ     มีโสมนัสสะ     กโ็ดยภาวะนั้นแหละ     แลวจักปรินิพพาน 
ปุริสินทรียไมใชจักเกิด     และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ    มโสม- 
นัสสะ   กโ็ดยภาวะนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน    อุเปกขินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ 
มีโสมนัสสะ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรนิิพพานก็ดี  อุเปกขิน- 
ทรียไมใชจักเกิด   และปุรสิินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๔๘]   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิ    แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ 
ก็โดยภาวะนั้นแหละ     แลวจักปรินิพพานก็ดี     ปรุิสินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ปจฉิมภวิก 
บุคคล     ปรุสิินทรียไมใชจักเกิด     และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                             



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 615 

         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
  จบ  ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล  จบ   
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๔๙]  ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  โสม- 
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     โสมนสัสินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแตบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๕๐]  ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       อุเปกขินทรีย   
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น          แตชีวิตินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  อุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทรยิ  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนนิทริยมูลี:- 
         [๙๕๑]  ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย     มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ   ชีวิตินทริยมูละ   สัทธินทริย    ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                        ชีวิตินทริยมลู  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๙๕๒]  โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,        อุเปกขิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  โสม-  
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตอุเปกขินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,      บุคคลผูพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     โสมนสัสินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด   อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น          แตโสมนัสสินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    อุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และโสมนสัสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                   จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูลี  
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โสมนัสสนทริยมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๙๕๓]  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ   ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด โสม- 
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลผูพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต      โสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิด   เเละมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๙๕๔]  อุเปกขินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน       ใชไหม   ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตมนนิทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลผูพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  
และมนินทรียก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         หรือวา      มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ   อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                      สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๙๕๕]   สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรยี 
ฯลฯ  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
        จบ  สัทธินทริยมูละ  ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                  สัทธินทริยมูล  จบ  
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                                     ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๙๕๖]  ปญญินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                     จบ   ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 ปญญินทริยมูล  จบ 
                     อนาคต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                            อนาคต   โอกาสวาระ  ปจจนิก 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๙๕๗]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,     โสตินทรียกไ็มใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,      จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๙๕๘]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,       ฆานินทรียก็ไมไช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.   
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         ก็หรือวา   ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น  แตจักขุนทรีย 
จักเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ     ในอรูปภูมิ   ฆานินทรียไมใช 
จักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูลี  
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๙๕๙]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   อิตถินทรีย   ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น  แตจักขุนทรีย 
จักเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ    ในอรูปภูม ิ    ปุริสินทรยีไมใช 
จักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น. 
            จบ จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๖๐]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  ชีวิตินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         ไมมี. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๖๑]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,      โสมนัสสินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,      จักขุนทรียก็ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๖๒]   จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ  จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดในภูมินั้น,    ในอสัญญสัตตภูมิ   จักขุนทรียไมใชจักเกิด  และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๖๓]   จักขุนทริยไมใชจักเกิดในภูมิใด,    สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ    จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น     แตมนินทรีย 
จักเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ    จักขุนทรียไมใชจักเกิด   และ 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  จักขุนทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
  จบ จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทรยิมูล ี
                                  จักขุนทริยมูล    จบ   
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริย   ฯลฯ    ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๙๖๔]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,    อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทรยิ  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๖๕]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ชวิีตินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๖๖]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด     โสมนัสสินทรีย 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น   แตโสมนัส- 
สินทรียจักเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสตัตภูมิ   ในอรูปภูมิ  ฆานนิทรีย 
ไมใชจักเกิด   และโสมนสัสินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  ฆานินทรยิมูละ   โสมนัสสินทริยมลู ี
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๖๗]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,     อุเปกขินทรียก็ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิ    ฆานินทรียไมใชจักเกิดใน 
ภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดในภูมินั้น,  ในอสญัญสัตตภูมิ  ฆานินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๖๘]   ฆานินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิ    ฆานินทรียไมใชจักเกิดใน 
ภูมินั้น   แตมนินทรียจักเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสัตตภูมิ   ฆานินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดข้ึนภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
    จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                     อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๖๙]  อิตถินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  อิตถินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                     จบ  อิตถินทริยมูละ  ปุรสิินทริยมูล ี
                                 อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๗๐]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ชวิีตินทรียก็ไมไช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรยีก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๗๑]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,    โสมนัสสินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ปุรสิินทรียไมใชจักเกิดในภูมินั้น   แตโสมนัส- 
สินทรียจักเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสตัตภูมิ    ในอรูปภูมิ   ปุรสิินทรีย 
ไมใชจักเกิด    และโสมนสัสินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,    ฆานินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๗๒]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดข้ึนภูมิใด,  อุเปกขินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิ     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดใน 
ภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียจักเกิดในภูมินั้น,   ในอสัญญสัตตภูมิ  ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ปุริสินทรยีก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๗๓]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดข้ึนภูมิใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชจักเกิดข้ึนภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิ     ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดใน 
ภูมินั้น   แตมนินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น,  ในอสญัญสัตตภูมิ  ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,    ปุริสินทรียกไ็มใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
  จบ   ปุริสินทริยมูละ   สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย    มนินทริยมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล    จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๗๔]   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,     โสมนัสสินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,    ชีวิตินทรียก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         จักเกิด. 
                    จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ    สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๗๕]   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย  ฯลฯ  
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดข้ึนภูมิใด,    ชีวิตินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
จบ ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย   ฯลฯ   สัทธินทริย   ปญญินทริย 
                                       มนินทริยมูล ี
                                   ชีวิตินทริยมูล  จบ  
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                                   โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๗๖]  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย 
ฯลฯ  สัทธินทรีย    ปญญนิทรีย    มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,        โสมนัสสนิทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
                                        มนินทริยมูล ี
                               โสมนัสสินทริยมลู    จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ สัทธนิทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๙๗๗]  อุเปกขินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   อุเปกขินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                   อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                     สทัธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๗๘]  สัทธินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,  ปญญินทรีย  ฯลฯ 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,        สัทธินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ  สทัธินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                  สัทธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๙๗๙]  ปญญินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   มนินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ปญญินทรียก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                  ปญญินทริยมูล  จบ 
                       อนาคต  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                     อนาคต  ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก 
                                    จักขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๙๘๐]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      โส- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ในภูมนิั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๙๘๑]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิ  ในอรูปภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๙๘๒]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรนิิพพาน  อิต-  
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ถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิในอรูปภูมิก็ดี  อิตถินทรยีไมใชจัก 
เกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๘๓]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ       ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ      แลวจักปรินิพพาน 
ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตจักขุนทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิก็ดี  ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๘๔]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูม ิจักขุนทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   ปจฉิมภวิกบุคคล   จักขุนทรียไมใชจักเกิด   และชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๘๕]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,          โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา       โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
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จักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา     เกิดแลวจักปริ- 
นิพพาน   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แต 
จักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยู 
ในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิก็ดี 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด               และจักขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๘๖]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ       จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใช 
จักเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 646 

         บุคคลเหลาใดมีจักขุเกิดไดพรอมดวยโสมนัสสะ       เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน      อุเปกขินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขุนทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุนทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๘๗]  จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท-  
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ?                                                         
         บุคคลผูเกิดอยูในอรูปภูมิ        จักขุนทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น          แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใช 
จักเกิด         และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.   
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม ? 
         ใช. 
   จบ จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                      ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๙๘๘]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิในอรูปาวจรภูมิก็ดี  อิตถินทรียไมใชจักเกิด     และฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                          
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๘๙ ]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด   และฆานินทรียก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๙๐]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
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         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    ปจฉิมภวิกบุคคล     ฆานินทรียไมใชจักเกิด    และชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๙๑]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      โสม-  
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิ  ในอรูปภูมิก็ดี    ฆานินทรียไมใชจักเกิด    และโสมนัสสินทรียก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา      เกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน           โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลผู 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิ 
ก็ดี      โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด          และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในฦมินัน้. 
                      จบ   ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานิทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๙๒]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุเปก-  
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ    ฆานินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี       ฆานินทรียไมใชจักเกิด       และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมโสมนัสสะ   เกิดแลวจักปริ- 
นิพพาน    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แต 
ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     อุเปกขินทรยีไมใชจักเกิด    และ 
ฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๙๓]  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       สัท- 
ธินทรีย   ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรยีไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตก็ดี 
ฆานินทรียไมใชจักเกิด     และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานิน-  
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช.  
  จบ  ฆานินทริยมูละ   สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                      ฆานินทริยมูล  จบ   
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                                         อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๙๙๔]  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน     อิตถินทรียไมใชจักเกิดบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   อิตถนิทรียไมใชจักเกิด   และปุริสินทรียกไ็มใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    ก็โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน    ปุริสินทรียไมใชจักเกิดบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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ปจฉิมภวิกบุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิ  ในอรูปวจรภูมิก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด   และอิตถินทรียก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๙๕]   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่เปนปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจะ 
ปรินิพานก็ดี    อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    ปจฉิมภวิกบุคคล   อิต- 
ถินทรียไมใชจักเกิด      และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ  อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
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อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๙๙๖]   อิตถินทรยีไมใชจักเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม. 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   มีโสมนัสสะ   ก็ โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคล 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิ 
ก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มีอุเปกขา   ก็ 
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี     อิตถินทรียไมใชจักเกิด  
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มอุีเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจะปรินิพพานโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอิตถินทรียจักเกดิแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิ   ในอรูปภูมิก็ดี  บคุคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไป  
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ปฏิสนธิในภพไร ๆ   มีอุเปกขา   ก็โดยภาวะนั้นแหละ    แลวจักปรินิพ- 
พานก็ดี    โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด      และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๙๙๗]   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจราภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด  
ที่เปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ มีอุเปกขา     ก็โดยภาวะน่ันแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี    อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ปจฉิมภวิก  
บุคคลก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีเปน 
ปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   มโีสมนัสสะ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี   อิตถินทรียไมใชจักเกิด       และอุเปกขินทรียก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิต-  
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                     
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         บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ มีโสมนัสสะ 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีโสมนัสสะ   กโ็ดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  อุเปกขินทรยีไมใชจักเกิด    และ 
อิตถินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
   
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๙๙๘]  อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย     มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่เปนปุริสภาวะ   ไปปฏสินธิในภพไร    ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูโนอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อิตถินทรียไมใชจักเกิด  และมนิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                   อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                         ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๙๙๙]  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจัก  
ปรินิพพานก็ดี  ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคล  ปร-ิ 
สินทรียไมใชจักเกิด     และชีวิตินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๐๐]   ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ 
ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   มีโสมนัสสะ  กโ็ดยภาวะน้ันนั่นแหละ     แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี   ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      ปจฉิมภวิกบุคคล 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูม ิ
ก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มีอุเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด  
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ   มอุีเปกขา 
ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินพิพาน  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุรสิินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น.  ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิ  
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ในภพไร ๆ  มีอุเปกขา   ก็โดยภาวะนั้นนั้นแหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด       และปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
 
ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๐๑]   ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด  
ที่เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  มีอุเปกขา   กโ็ดยภาวะ  นั้นนั่น- 
แหละ  แลวจักปรินิพพานก็ดี   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ปจฉิม 
ภวิกบุคคลก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปน 
อิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  มโีสมนัสสะ       กโ็ดยภาวะน้ันนั่นแหละ    
แลวจักปรินิพพานก็ดี  ปุริสินทรียไมใชจักเกิด และอุเปกขินทรียก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 663 

         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  มโีสม- 
นัสสะ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน  อุเปกขินทรยีไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   มีโสมนัสสะ   ก ็
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
และปุริสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๐๒]   ปรุิสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัท- 
ธินทรีย    ฯลฯ    ปญญินทรีย     มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใด  
ที่เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ ก็โดยภาวะน้ันนั่นแหละ    แลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี  ปุริสินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แต  
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มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ปุริสินทรียไมใชจักเกิด       และ 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช.  
   จบ  ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๐๓]   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิ-  
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขา     จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต   โสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิด   และชีวิตินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                   จบ   ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๐๔]   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก-  
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ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะ  จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต       อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๐๕]   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน  
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 667 

         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    มนินทรียไมใชจักเกิด   และ 
ชีวิตินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
    จบ   ชีวิตินทริยมูละ สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๐๖]   โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  โสม- 
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด,    อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น          แตโสมนัสสินทรีย      
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิตก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใช 
จักเกิดและโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทรยิ- 
มูลี:- 
         [๑๐๐๗]   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใด โสม- 
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตมนนิทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจ- 
ฉิมจิตก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    โสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ                         
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                                      อเุปกขิทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:-  
         [๑๐๐๘]  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตสัทธนิทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจ- 
ฉิมจิตก็ดี    บุคคลผูนั้นเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใช 
จักเกิด   และสัทธินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ   สัทธินทริยมลูี                
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๐๙]  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใด   อุ- 
เปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตมนินทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจ- 
ฉิมจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  
และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
            จบ  อุเปกขินทริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                       อุเปกขินทริย  จบ  
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                                           สัทธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๑๐]  สัทธินทรยีไมใชจักเกิดแกบุลคลใดในภูมิใด,    ปญ- 
ญินทรีย ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม   ? 
         ใช.  
            จบ  สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      สทัธินทริยมูล  จบ                                 
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๑๑]  ปญญินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ    ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                  ปญญินทริยมูล   จบ 
                   อนาคต  ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ    
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                       ปจจุปนนาตีต  ปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๑๒]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตินทรยีก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสตินทรีย 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๐๑๓]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรีย 
เคยเกิด    และจักขุนทรียก็กาลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี-  
         [๑๐๑๔]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี  ปรุิสนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปรุิสินทรีย 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
             จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๑๕]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลนั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด  
อยูก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    ชวิีตินทรีย 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี   
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริย    ฯลฯ    อุเปกขนิทริยมูล:- 
         [๑๐๑๖]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ฯลฯ   อุเปกขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี     อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  อุเปกขิน- 
ทรียเคยเกิด    และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ สัทธินทรยิ  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๑๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา      มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด  
อยูก็ดี    มนนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู     มนินทรีย 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๑๘]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย  ฯลฯ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   ปุริสนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปุรสิินทรีย 
เคยเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
            จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๑๙]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด     ชีวิตินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ชวีิตินทรีย 
เคยเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
  
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริย   ฯลฯ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๒๐]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสนิทรีย 
ฯลฯ   อุเปกขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี     อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อุเปก- 
ขินทรียเคยเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
      จบ   ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริย   ฯลฯ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ สัทธินทรยิ  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๒๑]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย    ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,        ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                          
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    มนินทรีย 
เคยเกิด   และฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
   จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล  จบ 
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๒๒]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรยีก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลผูไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิด 
อยูก็ดี   ปุริสนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลผูมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู     ปุรสิินทรีย 
เคยเกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๒๓]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยีก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 683 

         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมือบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลผูไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิด 
อยูก็ดี     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตอิตถินทรียไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลผูมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู      ชีวิตินทรีย 
เคยเกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ    อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริย   ฯลฯ  อุเปกขินทริย  สัทธินทริย 
ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๒๔]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ฯลฯ   อุเปกขินทรีย   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรียก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลผูไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิด 
อยูก็ดี     มนนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอิตถินทรียไมใชกําลัง  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู   มนินทรียเคย 
เกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
 
 จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ  อุเปกขินทริย  สัทธนิทริย 
                                ปญญินทริย  มนนิทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล  จบ 
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                                      ปุริสินทริยมลู                      
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๒๕]   ปรุิสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,       ชีวิตินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,         ปุริสินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลผูไมมีปุริสภาวะกําลังเกิด 
อยู     ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตปุรสิินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลผูมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู     ชีวิตินทรีย 
เคยเกิด   และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ   อุเปกขินทริย  สัทธินทริย 
ปญญินทริย   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๒๖]    ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรีย 
ฯลฯ   อุเปกขินทรีย   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรียก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ?   



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 686 

         ใช.          
         ก็หรือวา  มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรียก็กาํลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลผูไมมีปุริสภาวะกําลังเกิด 
อยูก็ดี  มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูมีปุริสภาวะกําลังเกิดอยู   มนินทรยีเคยเกิด 
และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
  จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ  อุเปกขินทริย  สัทธินทริย 
                                 ปญญินทริย  มนนิทริยมูล ี
                                       ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๒๗]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      โสมนสัสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตชีวิตินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียเคยเกิด    และชีวิตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ สทัธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๒๘]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด, อุเปกขินทรีย  ฯลฯ 
สัทธินทรีย  ปญญินทรีย  มนินทรีย  กเ็คยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล  
ก็ดี       มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตชีวิตินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
  จบ   ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริย   ฯลฯ    สัทธนิทริย    ปญญินทริย  
                                          มนินทรยิมลูี                               
                                      ชวิีตินทริยมูล   จบ  
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๒๙]   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี      อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แต 
โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       บุคคลท่ีมีโสมนัสสะ 
กําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี      อุเปกขินทรียเคยเกิด      และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๓๐] โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย 
ฯลฯ    ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรียก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคลท่ีมีโสมนสัสะกําลัง 
เกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี 
มนินทรียเคยเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
 จบ   โสมนสัสินทริยมูละ  สัทธินทรยิ  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๑]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   สทัธินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิด 
อยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  สัทธิน- 
ทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  อุเปกขินทริยมูละ   สัมธินทรยิมูล ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๒]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรีย 
ฯลฯ   มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตอุเปกขิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยู    
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรีย 
เคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
            จบ อุเปกขินทริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๓]   สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรยีก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตสัทธิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        สเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ปญญินทรียเคย 
เกิด   และสัทธินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  สัทธนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูล  
สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
           [๑๐๓๔]   สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ใช.             
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตสัทธิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        สเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      มนนิทรียเคย 
เกิด   และสัทธินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๕]   ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   มนินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  ปญญินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปญญิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ญาณสัมปยุตตบุคคลกําลังเกิด 
อยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรยี 
เคยเกิด   และปญญินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมลู ี
                                      ปญญินทริยมูล จบ  
                      ปจจุปนนาตีต  ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                    ปจจุปนนาตีต   โอกาสวาระ  อนุโลม 
 
         [๑๐๓๖]   จักขุนทรียกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯลฯ 
                 ปจจุปนนาตีต  โอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                    ปจจุปนนาตีต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสตินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรียกําลังเกิด  และ 
โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย- 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี       บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   โสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสตินทรียเคยเกิด    และจักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๘]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ        จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    จักขุนทรีย 
กําลังเกิด   และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี       ฆานินทรียเคยเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานินทรียเคยเกิด    และจักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล  
 
จักขุนทริยมลูะ อิตถินทริย  ฯลฯ   ปุรสิินทริยมูลี:- 
         [๑๐๓๙]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        อิตถิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ        จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ   จักขุนทรีย 
กําลังเกิด   และปุริสินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี       ปุริสนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ   ปุริสินทรยีเคยเกิด  และจักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริย   ฯลฯ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๐]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ชีวิติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรยีกําลัง 
เกิด  และชีวิตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด  
อยูก็ดี      ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลัง 
เกิดอยูชีวิตินทรียเคยเกิด    และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๑]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น           แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   จักขุนทรีย 
กําลังเกิด  และโสมนัสสนิทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี         บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี        โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  โสมนสัสินทรียเคยเกิด  และ 
จักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๒ ]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรีย 
กําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี       บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   อุเปก- 
ขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู 
อุเปกขินทรียเคยเกิด      และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๓]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสัทธินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกาลังเกิดอยู     จักขุนทรียกําลัง 
เกิด   และสัทธินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     สัทธินทรีย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 703 

เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  บุคคลท่ีมจัีกขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธินทรีย 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๔๔]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ  มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      จักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู     จักขุนทรียกําลัง 
เกิด   และมนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิกด็ี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี        มนินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   มนินทรยี 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  
           จบ   จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๕]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        บุคคล 
ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรียเคยเกิด   และฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี   
 
ฆานินทริยมลูะ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๖]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช.             
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคล 
ที่มีมานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปรุิสินทรียเคยเกิด  และฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:-                                         
         [๑๐๔๗]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ชีวิติน-  
ทรียก็เคย   เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี        ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานิน-  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 707 

ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  
กําลังเกิดอยู    ชีวิตินทรียเคยเกิด     และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๘]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  โสมนัสสิน- 
ทรียเคยเกิด  แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้นบุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสมนัส- 
สินทรียเคยเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ   ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๔๙]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทริยเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู      อุเปกขินทรียเคยเกิด       และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๕๐]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี  มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิด 
อยู     มนินทรียเคยเกิด      และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
 จบ   ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                   ฆานินทริยมูล   จบ  
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๑]  อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                              
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลท่ีไมมีอิตถี 
ภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น       แตอิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรียเคยเกิด   และอิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๒]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 711 

         ใช. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีอิตถี 
ภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตอิตถิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะ 
กําลังเกิดอยู     ชีวิตินทรียเคยเกิด      และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๓]  อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีอิตถี 
ภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิด 
อยู    โสมนสัสินทรียเคยเกิด    และอิตถินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๔]  อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุเปกขิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                               
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีอิตถี  
ภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอิตถิน- 
ทรียไมใชกาลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะ 
กําลังเกิดอยู    อุเปกขินทรียเคยเกิด    และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๕๕]   อิตถิทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีอิตถี 
ภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลัง 
เกิดอยู   มนนิทรียเคยเกิด   และอิตถนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
   จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                      อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๖]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บุคคลท่ีไมมีปุริส 
ภาวะกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูรูปาวจรภูมิ  อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.        บุคคลท่ีมีปรุิสภาวะ 
กําลังเกิดอยู     ชีวิตินทรียเคยเกิด     และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๗]   ปุริสินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส-  
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สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิได,  ปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีปุริส 
ภาวะกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตปุริสนิทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมีปุริสภาวะกําลังเกิด 
อยู    โสมนสัสินทรียเคยเกิด     และปุริสินทรียกิกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
  
ปุริสินทริยมลูะ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๘]  ปรุิสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีไมมีปุริส 
ภาวะกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,             บุคคลท่ีมี 
ปุริสภาวะกําลังเกิดอยู     อุเปกขินทรียเคยเกิด      และปุริสินทรยีก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี           
 
ปุริสินทริยมลู  สัทธินทรยิ  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๕๙]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีไมมีปุริส 
ภาวะกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปารจรภูมิ  อร-ู  
ปาวจรภูมิก็ดี  มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตปุริสิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีปุริสภาวะ  
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กําลังเกิดอยู     มนินทรยีเคยเกิด     และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
   จบ  ปุริสินทรียมูละ  สทัธิทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทรยิมูล ี
                                     ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๐]   ชีวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ชวิีตินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ   ในปญจโว- 
การภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ชีวิตินทรียกําลังเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม     ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ     ปญจโวการภูมิก็ดี     ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียเคยเกิดเเกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  
บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๑]  ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        บุคคลนอก 
นี้กําลังเกิดในจตุโวการภูมิ    ในปญจโวการภูมิก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี             อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น             แตชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี     ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      อุเปกขินทรียเคยเกิด     และชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทรยิมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๖๒]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย   มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกน้ี  
กําลังเกิดในจตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี      ชีวิตินทรียกําลังเกิด      และมนินทรียก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิ ในปญจโวการภูมิก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตชีวิตินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     มนินทรียเคยเกิด     และชีวิตินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                               
   จบ  ชีวิตินทริยมูละ   สทัธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี 
                                      ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๖๓]   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปยุตตจิตก็ดี    อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น        แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลงัเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
บุคคลท่ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมป- 
ยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      อุเปกขินทรียเคยเกิด     และโสมนัสสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๔]   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
สินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  มนินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                          
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี    มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    
แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ี  
มีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิต  
ในปวัตติกาลก็ดี    มนินทรียเคยเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
  จบ  โสมนสัสินทริยมูละ  สัทธินทรยิ  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนนิทริยมูล ี  
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๕]  อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  อุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสัทธินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี       อุเปกขินทรียกําลังเกิด 
และสัทธินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี    สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมี 
อุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี     สัทธินทรียเคยเกิด       และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี  
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อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๖]  อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน-  
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  อุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      อุเปกขินทรยีกําลังเกิด 
แตปญญินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมี  
อุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี ปญญินทรยีเคยเกิด  และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  อุเปกขินทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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อุเปกขินทรยิมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๗]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  อุเปกขินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูนินั้น,   บุคคลนอกน้ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      อุเปกขินทรยีกําลังเกิด 
และมนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุเปกขิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี       มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมี 
อุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 726 

                                       สัทธิทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๐๖๘]  สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     สัทธินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตปญญินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีเปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี   ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด 
และปญญินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                  
         ก็หรือวา    ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี      ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     สเหตุกบุคคล  
กําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ปญญินทรียเคยเกิด        และสัทธินทรยีก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                         จบ  สัทธนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ  มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๐๖๙]  สัทธินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย  
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    สัทธินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น   บุคคลนอกน้ีที่เปนสเหตุกบุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรียกําลังเกิด   และ 
มนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัทธินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   มนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        สเหตุกบุคคล 
กําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  
มนินทรียเคยเกิด      และสัทธินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                          จบ   สัทธินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                      สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                         ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๐]  ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    ปญญินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีที่เปนญาณสัมปยุตตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี      ใน  
อุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  ปญญินทรียกําลังเกิด 
และมนินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                          
         ก็หรือวา   มนินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณวิปปยุตคจิตก็ดี   มนนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ญาณสัมปยุตต  
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บุคคลกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี     มนินทรียเคยเกิด     และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                    ปญญินทริยมลู    จบ 
                  ปจจุปนนาตีต   ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       ปจจุปนนาตีต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๐๗๑]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด     โสตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา     โสตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                          
         ไมมี.  
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี                   
 
จักขุนทริยมลูะ ฆานินทรยิมูลี:- 
         [๑๐๗๒]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด.                                                                                      



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 731 

         ก็หรือวา     ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริย   ฯลฯ   ปุริสินทริยมลูี:- 
         [๑๐๗๓]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย 
ฯลฯ  ปุริสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
          จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ   ปรุสิินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๔]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ    จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๕]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสิน- 
ทรีย  ฯลฯ   อุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
      จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๗๖]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ฯลฯ    ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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         ก็หรือวา      มนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                
         ไมมี   ฯลฯ 
  จบ  จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย  ฯลฯ    ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี 
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                                      ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๖]  ปญญินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     มนินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ปญญนิทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  ปญญนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                 ปญญินทริยมูล  จบ 
                  ปจจุปนนาตีต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                     ปจจุปนนาตีต  โอกาสวาระ  ปจจนิก๑ 

จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,      โสตินทรียไมใชเคยเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?    ฯลฯ 
                 ปจจุปนนาตีต  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ 
๑.  เพิ่มเติมตามฉบับพมา  เพื่อใหสมบูรณ  
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                  ปจจุปนนาตีต  ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก๑ 

                                     จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ    โสตินทริยมูลี:- 
         ปุจฉา   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสติน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิสัชนา  เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บคุคลท่ี  
จักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น.     เมื่อบุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     ในอรูปภูมิก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
และโสตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      โสตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     โสตินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ี  
๑.   เพิ่มเติมตามฉบับพมา  เพื่อใหสมบูรณ  
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เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ในอรูปภูมิกด็ี  โสตินทรยีไมใชเคยเกิด  และ 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี        บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ในอรูปภูมิก็ดี      จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด       และฆานินทรียก็ไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ  ฆานินทรียไมใชเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิ    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใชเคย 
เกิด  และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถินทรีย 
ฯลฯ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด     แต 
ปุริสินทรียเคยเกิดแกลบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เม่ือบุคคลท่ีกําลังตาย 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิ ดยูในอสัญญสัตตภูมิ       ในอรูปภูมิก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด         และปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา       ปุรสิินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   
จักขุนทรียไมใชเกิดแกบคุคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  บุคคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 739 

ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี       บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปภูมิก็ดี      ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิด  
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
            จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิตินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                              
         วิ.  เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แต 
ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          เมื่อบุคคลท่ีกําลังปริ- 
นิพพานในสุทธาวาสภูมิ    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด        และชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    ชวิีตินทรียไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้นในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในสุทธาวาสภูมิ  ชีวิตินทรีย 
ไมใชเคยเกิด     และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.         
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมุใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อ 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี      บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ 
ใด,    จักขุนทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  โสมนัสสินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,       เม่ือบุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี โสม- 
นัสสินทรียไมใชเคยเกิด  และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ี 
จักขุเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิด     และอุเปกขินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   อุเปกขินทรีย   
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     อุเปกขินทรยีไมใช 
เคยเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ สัทธินทรยิ  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ    ปญญนิทรีย    มนนิทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บคุคลท่ี 
จักขุเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียเคย  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิด      และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.  
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         ปุ.  ก็หรือวา       มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?    
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดข้ึนสุทธาวาสภูมิ        มนินทรีย  
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียกาลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนินทรียไมใชเคยเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลู   อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูลี:- 
         ปุจฉา   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถิน- 
ทรีย  ฯลฯ  ปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         วิสัชนา  เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล 
ที่ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  และในอรปูาวจรภูมิ 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด         และปุริสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      ปุรสิินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
           จบ  ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริย  ฯลฯ  ปุรสิินทริยมูล ี 
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         ปุ.  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีฆานะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดก็ดี  ฆานนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     เมื่อบุคคลเหลาน้ัน 
เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด    และชีวิตินทรียก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         ปุ.  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี      ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แต 
โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยู 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี      ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด       และโสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา     โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ 
ใด,   ฆานินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         วิ.  ใช. 
                  จบ  ฆานินทรยิมูละ   โสมนัสสินทริยมลู  
 
ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริย    ฯลฯ   สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรีย   ฯลฯ   สัทธินทรีย     ปญญินทรยี     มนินทรยีก็ไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิ     ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   เมือ่บุคคล 
เหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ฆานินทรียไมใชกาลังเกิด          และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา       มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
 จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริย   ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญนิทริย 
                                        มนินทริยมูล ี
                                   จบ   ฆานินทริยมูล  
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                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         ปุ.  อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บคุคลท่ี  
ไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตปุรสิินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิ  
ก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด  และปุริสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      ปุรสิินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         ปุ.  อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     เม่ือบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  อิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิด    และชวิีตินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         ปุ.  อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตโสมนัส- 
สินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยู 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิดี   อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิด    และโสมนัสสินทรียก็ไมใช 
เคยเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.   กห็รือวา    โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ 
ใด,   อิตถินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช.  
                     จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ   อุเปกขนิทริย    ฯลฯ   สัทธินทริย    ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรีย   ฯลฯ  สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชเคยเกิดแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ไมมีอิตถีภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น      แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคล 
เหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
  จบ  อิตถินทริยมูละ   อุเปกขินทริย  ฯลฯ   สัทธนิทริย   ปญญินทริย  
                                         มนินทริยมลู ี
                                     อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                        ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         ปุ.  ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บคุคลท่ี  
ไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        เมื่อบุคคล  
เหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ      ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิด        และ 
ชีวิตินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.   กห็รือวา     ชวิีตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช.  
                         จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         ปุ.  ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส-  
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บคุคลท่ี 
ไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสมนัส- 
สินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยู 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   ปุริสินทรยีไมใชกําลังเกิด      และโสมนัสสินทรียก็ไมไช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ 
ใด,    ปุริสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
                     จบ  ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
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ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริย  ฯลฯ   สัทธินทริย  ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรีย   ฯลฯ   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชเคยเกิดแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บคุคลท่ี 
ไมมีปุริสภาวะกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น       แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคล 
เหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
ปุริสินทรียไมไชกําลังเกิด          และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา      มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
ปุริสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
  จบ  ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ สัทธินทริย  ปญญนิทริย 
                                        มนินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         ปุจฉา   ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม-  
นัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         วิสัชนา    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิ    ปญจ- 
โวการภูมิก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       ชีวิตินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิด  
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิติน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด    และโสมนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิ 
ใด,  ชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   โสมนัสสนิทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูใน  
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สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  โสมนัสสินทรีย 
ไมใชเคยเกิด      และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                    จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริย   ฯลฯ    สัทธินทรยิ   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรีย   ฯลฯ   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรยีกไ็มใชเคยเกิดแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิ 
ก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิด   และ 
มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ปุ.  ก็หรือวา      มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ชีวิตินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?               
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี      บคุคลท่ี  
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังค- 
ขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี        บุคคลท่ี  
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนนิทรียไมใชเคยเกิด  และชีวิตินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
   จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย   ปญญนิทริย 
                                          มนินทรยิมลู ี
                                      ชวิีตินทริยมูล  จบ   
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ    อุเปกขินทริย  ฯลฯ    สัทธนิทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรีย   ฯลฯ   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย   มนินทรียก็ไมใชเคยเกิด   
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
อหงโสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี     โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.  ก็หรือวา       มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
โสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ใช. 
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
                                         มนินทริยมลู ี
                                 โสมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                                       อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         ปุ.  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         วิ.  ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะ 
แหงอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แตสัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ใน 
ภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ี  
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด    และสัทธิน- 
ทรียก็ไมไชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ปุ.   กห็รือวา     สทัธินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     สัทธินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิด 
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธินทรีย  
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ไมใชเคยเกิด     และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                      จบ   อุเปกขินทริยมูละ  สัทธิมทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         ปุ.  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         วิ.  ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะ 
แหงอุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     ใน  
ภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ปุ.   กห็รือวา      มนินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         วิ.   เมือ่บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       มนินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิด 
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรีย 
ไมใชเคยเกิด       และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
          จบ   อุเปกขินหริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                         สัทธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล:ี- 
         ปุ.  สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ. ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะ 
แหงสัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี    1 ัทธินทรึยไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น     แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ใน 
ภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       สัทธนิทรียไมใชกําลังเกิดและมนินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ปุ.  ก็หรือวา       มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัทธินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       มนินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตสัทธินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิด 
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรีย  
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ไมใชเคยเกิด    และสัทธนิทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
            จบ  สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         ปุ.  ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงญาณวิปปยุตตจิตก็ดี  ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตมนินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ในภังค-  
ขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ปญญินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.   
         ปุ.  ก็หรือวา      มนนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         วิ.  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       มนินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตปญญินทรียกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลท่ีเกิด  
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อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรีย 
ไมใชเคยเกิด   และปญญนิทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                          จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                    ปญญินทริยมลู   จบ 
                  ปจจุปนนาตีต  ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 766 

                    ปจจุปนนานาคต  ปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๐๗๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล      กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียกําลังเกิคแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสตินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดได   กําลังเกิดอยู   จัก- 
ขุนทรียกําลังเกิด    และโสตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมด   กําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    กาํลังเกิด 
อยูก็ดี    โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   กําลงัเกิดอยู   โสตินทรีย 
จักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๘]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล      กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    อรูปาวจรภูมิแลวจะปรินิพพาน     บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี     จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,             บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุ 
เกิดได   กําลงัเกิดอยู   จักขุนทรียกําลังเกิด    และฆานินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,       จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมด    กําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    กาํลังเกิด 
อยูก็ดี    ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  กําลังเกิดอยู   ฆานินทรีย 
จักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๐๗๙]  จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียกจั็ก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล        กําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ    อรูปาวจรภูมิแลวปรินิพพานก็ดี    บุคคล  
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ    ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจะปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี  จักขุนทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคล 
นอกจากน้ีที่มีจักขุเกิดได    กําลังเกิดอยู     จักขุนทรียกําลังเกิด      และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี,    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     กําลัง 
เกิดอยูก็ดี    อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  กําลังเกิดอยู  อิตถิน- 
ทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๐]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรยีก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล     กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปภูมิ     อรูปภูมิแลวปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ี 
เปนอิตถีภาวะไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละแลวจะปริ- 
นิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลนอก  
นี้ที่มีจักขุเกิดได    กําลังเกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด    และปุรสิินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็กาํลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมด    กําลังตายก็ดี,    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    กาลัง 
เกิดอยูก็ดี     ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  กําลังเกิดอยู ปุริสิน- 
ทรียจักเกิด    และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 770 

จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๑]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล    กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตชวิีตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,        บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดได   กําลังเกิดอยู    จักขุนทรียกําลัง 
เกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็กาํลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?                                                         
         บุคคลท้ังหมด    กําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   กาํลังเกิด 
อยูก็ดี,     ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตจักขุนทรียไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   กําลงัเกิดอยู   ชีวิตินทรีย 
จักเกิด    และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                        
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๒]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด    โสมนัสสนิทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม    ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคล     กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี,      บุคคล 
เหลาใดท่ีมีจักขุเกิดได       มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน        บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี,    จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุ 
เกิดได   กําลงัเกิดอยู  จักขุนทรียกําลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็จักเกิด 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมด   กําลังตายก็ดี,   บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   กาํลังเกิด 
อยูก็ดี,   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  โสมนัสสนิทรียจักเกิด 
และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๓]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคล     กําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี,    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีจักขุเกิดได      มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน      บุคคล  
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เหลาน้ันําลังเกิดอยูก็ดี,    จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บคุคลนอกจากนี้ที่มีจักขุ 
เกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุนทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมด    กําลังตายก็ดี,    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     กําลัง 
เกิดอยูก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิด   แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิด,   บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดได    กําลังเกดิอยู    อุเปกขินทรียจักเกิด    และจักขุนทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๐๘๔]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?            
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  จักขุนทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตมนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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บุคคลนอกน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู        จักขุนทรียกําลังเกิด    และ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี,      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
มนินทรียจักเกิด  แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   มนินทรียจักเกิด   และจักขุนทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
      จบ   จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ   มนินทริย     มนินทริยมูล ี
                                         จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๕]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อิตถินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ    อรูปาวจรภูมิ     แลวจักปรนิิพพานก็ดี     บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ   โดยภาวฉะน้ันนั่นแหละ 
แลวจะปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี,    ฆานินทรียกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู     ฆานนิทรียกําลังเกิด     และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   อิตถนิทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรีย 
จักเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๖]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ     อรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรนิิพพานก็ดี,    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ   โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี,    ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู       ฆานินทรียกําลงัเกิด  และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  ฆานินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   ปุริสนิทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปุรสิินทรีย 
จักเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
            [๑๐๘๗]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
           ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ฆานินทรียกําลังเกิด  และ 
ชีวิตินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
           ก็หรอืวา  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
           บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ชีวิตินทรียจักเกิด 
และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๘]   ฆานินทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใด,     โสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิคแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด 
ที่มีฆานะเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี,   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนสัสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู     ฆานินทรียกําลงัเกิด     และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด.  ฆานินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตฆานินทริยไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู     โสมนัสสิน- 
ทรียจักเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดเเกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 778 

ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๘๙]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี,   บุคคลเหลาใด 
มีฆานะเกิดได   มีโสมนสัเกิดแลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกาลัง 
เกิดอยูก็ดี,   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,        บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิด 
อยู     ฆานินทรียกําลังเกิด   เเละอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                           
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยูก็ดี  
อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อุเปกขินทรียจักเกิด 
และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                  
                           จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี                 
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ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๐]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ฆานินทรียกําลัง 
เกิดอยูแกบุคคลเหลาน้ัน       สัทธินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ฆานินทรียกําลังเกิด  และ 
สัทธินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู     สทัธินทรีย 
จักเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ    ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๑]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย  ฯลฯ 
มนินทรียก็จัดเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตมนินทรยีไมไชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มฆีานะเกิดไดกําลังเกิดอยู        ฆานินทรียกําลงัเกิด   และ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน            แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีฆานินทรียเกิดไดกําลังเกิดอยู      มนินทรีย 
จักเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
             จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     จบ  ฆานินทรยิมูล  
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                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๒]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุลคลใด,     ปุริสินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี,    บุคคลเหลาใดท่ี  
มีอิตถีภาวะจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรปูาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพานก็ดี, 
บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะ       ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  โดยภาวะน้ันนั่น 
แหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตปุรสิินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,       บุคคลนอกน้ีที่มีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู       อิตถินทรียกาํลังเกิด 
และปุริสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีมิใชอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู 
ก็ดี,   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๓]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู  อิตถินทรียกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น        แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคล 
นอกน้ีที่มีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู     อิตถินทรียกําลังเกิด     และชวีตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีมิใชอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี 
ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู  ชีวิตินทรยีจักเกิด  และ 
อิตถินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๔]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด      โสมนัสสนิทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี,    บุคคลเหลาใดท่ี 
มีอิตถีภาวะมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลานั้นกําลังเกิด 
อยูก็ดี,    อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,         บุคคลนอกน้ีที่มีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิด   และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีมิใชอิตถีภาวะกําลังเกิดอยูก็ดี, 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะกําลังเกิดอยู   โสมนัสสินทรียจัก 
เกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๕]   อิตถินทรuยกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี        บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   มโีสมนสั   เกิดแลวจักปรินิพพาน     บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี     อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,             บุคคลนอกน้ีที่มีอิต- 
ถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อิตถินทรียกําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อุเปก- 
ขินทรียจักเกิด    และอิตถนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย:- 
         [๑๐๙๖]   อิตถินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถึภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อิตถนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู           อิตถินทรียกําลังเกิด  
และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด    อิตถินทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี         บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี    สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตอิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  สัท- 
ธินทรียจักเกิด   และอิตถนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ   สัทธินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ   ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๐๙๗]  อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรยี  ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู       อิตถินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   
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บุคคลนอกน้ิที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู           อิตถินทรียกําลังเกิด 
และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยู   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    มนินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
             จบ  อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      จบ  อิตถินทรยิมูล  
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                                      ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๘]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยีก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,       บุคคลนอกน้ีที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ปุริสินทรียกําลัง 
เกิด     และชวิีตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น          บคุคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ชีวิตินทรียจักเกิด   และปุริสินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๙]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสินทรีย   
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  บคุคลเหลา 
ใดที่มีปุริสภาวะเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี    ปรุิสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตโสมนัสสิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคลนอกน้ีที่มีปุริสภาวะเกิด  
ไดกําลังเกิดอยู    ปุริสินทรียกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลนั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,          บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
โสมนัสสินทรียจักเกิด   และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ? 
                     จบ  ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๐]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี        บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   มโีสมนสัสะเกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี,     ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลนอกน้ีที่มีปุริส- 
ภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปุริสินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี     อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
อุเปกขินทรียจักเกิด    และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ  ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๑]   ปุริสินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู    ปรุิสินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,       บคุคลนอกน้ีที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ปรุิสินทรียกําลัง 
เกิด   และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                             
         ก็หรือวา  สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี   สัทธนิทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธิน- 
ทรียจักเกิด    และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                        
                         จบ  ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี                         
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ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๑๐๒]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรยี   ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ีที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู          ปุริสินทรียกําลังเกิด 
และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียก็ถากําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยู   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตปุริสนิทรียไมไชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  บุคคลท่ีมีปุริสภาวะไดกําลังเกิดอยู   มนินทรียจักเกิด 
และปุริสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
            จบ   ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      ปุริสินทริยมลู  จบ   
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๓]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสนิทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ?                                                   
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใด      ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี     ชีวิตินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ีกําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงจิตใน  
ปวัตติกาลก็ดี      ชีวิตินทรียกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     โสมนสัสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,       ชีวิตินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัสสินทรียจักเกิด    และชีวิตินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๔]  ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ?                                                  
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี         ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสส- 
สัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น,      ชีวิติน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ีกําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  และอุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิด    และชีวิตินทรียก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๐๕]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต        ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลนอกน้ี 
กําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ชีวิตินทรีย 
กําลังเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    ชวิีตินทรียก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันแตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,       บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี    มนินทรยีกําลังเกิด    และชีวิตินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
    จบ  ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                      ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                    โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๐๖]   โสมนัสสนิทรียกําลังเกิดเเกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี   ปจฉิม- 
จิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด       ในอุปปาขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ีมีโสมนัสะกําลัง 
เกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี 
โสมนัสสินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด     โสมนัสสนิทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม    ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิด  
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แต 
โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลมีโสมนัสสะ  
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กําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิด   และโสมนสัสินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
                   จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
  
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทรยิ 
มูลี:- 
         [๑๑๐๗]   โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุต    โสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,     บุคคลนอกน้ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงโสมนัสสะสัมปยุตตจิดในปวัตติกาลก็ดี     โสมนัสสินทรียกําลังเกิด 
และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   โสมนัสสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิด  
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อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   บุคคลท่ีมีโสมนัสสะกําลังเกิด 
อยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  มนิน- 
ทรียจักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
 จบ โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย    มนนิทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                         อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๘]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สัทธินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต   อุเปกขินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,          บุคคลนอกน้ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาสัมปยุตตจิตก็ดี    อุเปกขินทรียกําลังเกิด    และสัทธินทรยีก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อุเปกขินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี      สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยู  
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ก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรีย 
จักเกิด      และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ  อุเปกขินทริยมุละ  สัทธินทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๐๙]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,       ปญญนิทรีย 
ฯลฯ   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต    อุเปกจขิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,      บุคคลนอกจากนี้มีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียกําลังเกิด   และ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี     บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอุเปกขิน-  
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ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตดิกาลก็ดี        มนินทรยี 
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
            จบ   อุเปกขินทริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลูี  
                                     อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลู  
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๑๐]   สัทธินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย  ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต       สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลนอกจาก  
นี้ที่เปนสเหตุกะกําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   สัทธนิทรียกําลังเกิด    และมนินทรีย  จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรียก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี     บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุดคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตาภูมิก็ดี   มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตสัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีเปนสเหตุกะกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี     มนนิทรียจักเกิด 
และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
             จบ   สัทธินทริยมูละ  ปญญนิทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลู ี
                                      สทัธินทริยมูล    จบ   
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                                         ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๑]   ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต      ปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลนอกจากน้ี 
ที่เปนญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิต  
ในปวัตติกาลก็ดี   ปญญนิทรียกําลังเกิด  และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรียกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี     บคุคลท่ีเขานิโรธสมาบัติอยูก็ตี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปญญิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีเปนญาณสัมปยุตตจิต  
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กําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี 
มนินทรียจักเกิด   และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                      ปญญินทริยมูล  จบ 
                    ปจจุปนนานาคต  ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                    ปจจุปนนานาคต  โอกาสวาระ  อนุโลม 

                                  จักขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ   ฯลฯ 
         [๑๑๑๒]   จักขุนทรียกําลังเกิดในภูมิใด     ฯลฯ 
                            จบ    จักขุนทริยมูละ   ฯลฯ 
 
               ปจจุปนนานาคต   โอกาสวาระ   อนุโลม  จบ   
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                  ปจจุปนนานาคต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๓]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  จักขุนทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากนี้ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิด     และโสตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   โสตินทรยีจักเกิด  และจักขุนทรียก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริยมูลี:-  
         [๑๑๑๔]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี       จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคล 
นอกจากน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     จักขุนทรียกําลัง 
เกิด   และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่จักขุเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุ 
เกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรียจักเกิด    และจักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๕]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อิตถิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลผูกําลัง 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได    ไปปฏิสนธิ 
ในภพไร ๆ    โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรนิิพพาน    บคุคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี      จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แต 
อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ี 
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักขุนทรียกําลังเกิด     และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  อิตถินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมี 
จักขุเกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิตถินทรยีจักเกิด    และจักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๖]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   ไปปฏิสนธิ 
ในภพไร  ๆ   โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรนิิพพาน    บคุคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี      จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แต 
ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,         บุคคลนอกจากนี้  
ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     จักขุนทรียกําลังเกิด      และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขุนทรียไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมี 
จักขุเกิดไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ปุริสินทรียจักเกิด   และจักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ    ปุริสินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๗]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิติน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   จักขุนทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู  จักขุน- 
ทรียกําลังเกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตจักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ชีวิตินทรียจักเกิด  และจักขุนทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๘]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    บคุคลเหลา 
ใดที่มีจักขุเกิดได     มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี    จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลนอก 
จากน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด   และโสมนัสสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         บุคคลกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี        บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  โสมนสัสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น          แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู     โสมนัสสินทรียจักเกิด   และจักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๑๙]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อุเปก-  
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    บคุคลเหลา 
ใดที่มีจักขุเกิดไมมีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี    จักขุนทรยีกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากน้ีที่มี  
จักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    จักขุนทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิด   
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลกําลังเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   อุเปก- 
ขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตจักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปก- 
ขินทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๐]   จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมิน     ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ       จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ีที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียกําลังเกิด         และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกดอยูในอรูปภูมิก็ดี  สัท- 
ธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          แตจักขุนทรียไมใชกาลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัท- 
ธินทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ   ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๒๑]  จักขุนทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตมนินทรียไมใชจักเกิคแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้ที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู    จัก- 
ขุนทรียกําลังเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       จักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตจักขุนทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดอยู   มนิน- 
ทรียจักเกิด   และจักขุนทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
             จบ  จักขุนทริยมูละ   ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                       จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                      ฆานนิยทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๒]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใด  
ที่มีปุริสภาวะเกิดไดไปปฏิสนธิในภพไร ๆ    โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลว 
จักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ี  
ในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ีที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ฆานินทรีย 
กําลังเกิด    และอิตถินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี        อิตถินทรียจักเกดิแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น           แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรียจักเกิด    และฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 815 

ฆานินทริยมลูะ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๓]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่มีอิตถีภาวะเกิดได   ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลว 
จักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตปุรสิินทรียไมใชจักเกิดแกเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,     บุคคลนอกจากนี้ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆานินทรียกําลังเกิด  
และปุริสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ปรุิสนิทริยจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคล 
ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู       ปรุสิินทรยีจักเกิด      และฆานินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 816 

ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๔]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิติน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากนี้ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ฆา- 
นินทรียกําลงัเกิด   และชวิีตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ชีวิตินทรียจักเกิด      และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                         จบ  ฆานินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 817 

ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๕]  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่มีฆานะเกิดไดมีอุเปกขา  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี  ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่มี 
ฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ฆานินทรียกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ในรปูาวจรภูมิก็ดี    โสมนัสสนทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  โสมนัสสินทรีย 
จักเกิด    และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ    ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 818 

ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๖]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                          
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใด 
ที่มีฆานะเกิดได      โสมนัสสินเกิดแลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกาลัง 
เกิดอยูก็ดี   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,             บุคคลนอกจากนี้  
ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู     ฆานนิทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                            
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                         
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี       อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น           แตฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
ภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อุเปกขินทรียจักเกิด    และ 
ฆานินทรียก็าลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                        
                        จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 819 

ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๗]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูนินั้น,   บุคคลนอกจากนี้ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู   ฆา- 
นินทรียกําลงัเกิด    และสัทธินทรีย  ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      สัท- 
ธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู         สัท- 
ธินทรียจักเกิด   และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ    สัทธินทริยมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 820 

ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๒๘]   ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้ที่มีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู  ฆา- 
นินทรียกําลงัเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่ฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
มนินทรียจักเกิด  และฆานินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
            จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 821 

                                       อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๒๙]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคล  ในภูมิใด     ปรุิสิน-  
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  บคุคลเหลา 
ใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได     ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ       โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถิน- 
ทรียกําลังเกิด   และปุริสนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่อิตถีภาวะเกิดไม 
ไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ         ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมไชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคล 
ที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู     ปรุิสินทรียจักเกิด     และอิตถินทรียก ็
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 822 

อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๐]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิติน-  
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    อิตถนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากน้ีที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิด  
อยู   อิตถินทรียกําลังเกิด    และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่อิตถีภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ชีวิตินทรียจักเกิด        และอิตถินทรยีก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 823 

อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๑]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี      บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน  บคุคลเหลา 
นั้นกําลังเกิดอยูก็ดี  อิตถนิทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       บคุคลนอก 
จากน้ีที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถินทรยีกําลังเกิด    และโสม- 
นัสสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่อิตถีภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ในรูปาวจรภูมิก็ดี     โสมนัสสินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู  โสมนัสสิน- 
ทรียจักเกิด    และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.      
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 824 

อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๒]   อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี  บคุคลเหลา 
ใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได     มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลา 
นั้นกําลังเกิดอยูก็ดี     อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       บุคคลนอกจากน้ี 
ที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      อิตถินทรียกําลังเกิด    และอุเปกขินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีอิตถินทรยีเกิดไม 
ไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ      ในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  
อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตอิตถินทรยีไมใช  
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกาํลัง 
เกิดอยู    อุเปกขินทรียจักเกิด    และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี             



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 825 

อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๓]  อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   อิตถนิทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ีที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิด 
อยู     อิตถินทรียกําลังเกิด      และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีอิตถินภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      สัทธนิ- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น                แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู   สัทธินทรยีจัก 
เกิด    และอิตถินทรียก็กาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ   อิตถินทริยมูละ  สัทธินทรยิมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 826 

อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๓๔]  อิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู       อิตถินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       บคุคลนอกจากนี้ที่มีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
อิตถินทรียกาํลังเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภมิก็ดี   มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตอิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู     มนนิ- 
ทรียจักเกิด   และอิตถินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
 
             จบ  อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                       อิตถินทริยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 827 

                                         ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๕]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีติน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น             ชีวตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       บุคคลนอกจากน้ีที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลัง 
เกิดอยู   ปรุสิินทรียกําลงัเกิด   และชวิีตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ชีวิติน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น             แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลัง  
เกิดอยู   ปรุสิินทรียกําลงัเกิด       และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                              จบ  ปรุิสินทริยมูละ  ชีวิตินทรยิมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 828 

ปุริสินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๖]  ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน      บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี     ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น  แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
นอกจากน้ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปุริสนิทรียกําลังเกิด   และ 
โสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา   โสมนัสสนิทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสิน- 
ทรียก็กาลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ      ในรูปาวจรภูมิก็ดี     โสมนัสสินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น            แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    โสมนัสสนิ- 
ทรียจักเกิด            และปุรสิินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๗]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี         บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดมีโสมัสัสเกิดแลวจักปรินิพพาน      บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ด ี     ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคล 
นอกจากน้ีที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    ปรุสิินทรียกําลงัเกิด   และ 
อุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิ  อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
อุเปกขินทรียจักเกิด   และปุริสินทรียกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ    ปญญินทริย    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๘]   ปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีกก็ําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู      ปรุสิินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
ปุริสินทรียกาํลังเกิด  และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปุริสินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามารจรภูมิก็ดี  บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตปุริสนิทรียก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู 
มนินทรียจักเกิด,   และปุรสิินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
   จบ   ปุริสนิทริยมูละ   สัทธินทริย ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                        ปุริสินทริยมลู  จบ                        
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                                         ชีวิตินทริยมลู 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๙]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบคคลใดในภูมิใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีปนอุเปกขาสัมปยุต  
จักเกิดในลําลับแหงจิตใด     ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้ที่กําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ชีวิตินทรียกาํลังเกิด     และโสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิก็ดี   ในภังคขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคล  
ที่กําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี    โสมนัสสินทรียจักเกิด    และชีวิตินทรียก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมุลี:- 
         [๑๑๔๐]   ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัม- 
ปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี    บุคคลท่ี 
กําลังเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมกิ็ดี     ชวิีตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น             แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้ที่กําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิ    ปญจโวการภูมิก็ดี      ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ชีวิตินทรียกาํลังเกิด   และอุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ชีวิติน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี    ปญจโวการภูมิก็ดี   ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น       แตชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
เมื่อบุคคลกําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิ    ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    อุเปกขินทรียจักเกิด  และชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๔๑]  ชีวิตินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย    มนินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี           บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมกิ็ดี    ชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่  
กําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิ        ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ชีวิตินทรียกําลังเกิด    และมนินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิ       ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ       ปญจโวการภูมิก็ดี  ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   มนินทรียจักเกิกแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อ 
บุคคลกําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาล       มนินทรียจักเกิด    และชีวิตินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
     จบ   ชีวิตินทริยมูละ สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย    มนินทริยมูล ี
                                        ชีวิตินทริยมลู   จบ  
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                                      โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๔๒]  โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปทานขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี    ปจฉิม-        
จิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหง 
จิตนั้นก็ดี  โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ี 
มีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะโสมนัสสสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาล  โสมนัสสินทรียกําลังเกิด  และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัส-    
สินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อ 
บุคคลมีโสมนัสกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตต- 
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จิตในปวัตติกาลก็ดี      อุเปกขินทรียจักเกิด    และโสมนัสสินทรียก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                   จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๑๔๓]  โสมนัสสินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  มนินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุต    โสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิดแก  บุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีมีโสมนัสสะกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   โสมนัส- 
สินทรียกําลงัเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี      มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    เมื่อบุคคล  
มีโสมนัสสะกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  มนินทรยีจักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
 จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ   
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๔๔]  อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัทธิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต     อุเปกขิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ีมีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี ใน 
อุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตก็ดี   อุเปกขินทรียกําลังเกิด    และ 
สัทธินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี     สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลมี 
อุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   สัทธินทรียจักเกิด  และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี   
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อุเปกขินทรยิมูละ ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๑๔๕]   อุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรีย   ฯลฯ   มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต     อุเปกขิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรยีไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ีมีอุเปกขากําลังเกิด  อยูก็ดใีน 
อุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล      อุเปกขินทรียกําลัง 
เกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี       มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.    เม่ือบุคคล 
มีอุเปกขากําลังเกิดอยูก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี    มนินทรยีจักเกิด   และอุเปกขินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
           จบ  อุเปกขินทริยมูละ   ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                    อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลุ 
สัทธินทริยมลูะ    ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๑๔๖]  สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิจ        สัทธินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตปญญินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่เปนสเหตุกะกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      สัทธนิทรียกําลังเกิด       และ 
ปญญินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปญญินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี,      ปญญินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคล 
ที่เปนสเหตุกะกําลังเกิดอยูก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   ปญญนิทรียจักเกิด  และสัทธินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  สัทธนิทริยมูละ    ปญญินทริยมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๑๔๗]  สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต       สัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่เปนสเหตุกะกําลังเกิดอยู    ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาสัมปยุตตจิตในปวัตติกาล    สทัธินทรียกําลังเกิด     และมนินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม     ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลท่ีเปน 
สเหตุกะกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตตจิตในปวัติต- 
กาลก็ดี   มนนิทรียจักเกิด     และสัทธนิทรียก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูล  จบ  
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๔๘]   ปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด    มนิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น       ใชไหม  ?                              
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต       ปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่เปนญาณสัมปยุตกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ปญญินทรียกําลงัเกิด   และ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญินทรีย 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง  
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี   มนนิทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   เมื่อบุคคลท่ีเปน 
ญาณสัมปยุตจิตกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตตจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี    มนินทรยีจักเกิด     และปญญินทรียก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                     ปญญินทริยมลู  จบ 
                ปจจุปนนานาคต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                     ปจจุปนนานาคต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๔๙]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   โสตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิด  
อยูก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตโสตินทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลท่ีปรนิิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจัก 
ปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี      จักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิด  
และโสตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     โสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน            บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี 
โสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตจักขุนทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิม 
ภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพ-  
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พาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   โสตินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                          
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๐]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมไชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิม 
ภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ        ใน 
อรูปาวจร       แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขุน 
ทรียไมใชกําลังเกิด   และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิ      แลวจักปรินิพพาน    บุคคล  
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี    ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แต  
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จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคล  เกิดอยูในอรปูภูมิก็ดี   บคุคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิ      แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ฆานินทรียไมใชจักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๑]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตอิตถินทรยีจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ       แลวจักปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะ 
เกิดไดไปเกิดในภพไร ๆ    กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด    และอิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา      อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใด  
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปาวจรภูมิ           แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดจักไปเกิดในภพไร  ๆ   กโ็ดยภาวะนั้นนั่น 
แหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี    อิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคล 
เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   บคุคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปา- 
วจรภูมิ        แลวจักปรินิพพานก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได 
ไปเกิดในภพไร ๆ  โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน     บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อิตถินทรียไมใชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๒]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิคแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,            บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ       แลวจักปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะ 
เกิดไดไปเกิดในภพไร ๆ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด   และปรุิสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      ปรุิสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด       จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด  
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ         ในอรูปาวจรภูมิ         แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดมีอิตถีภาวะเกิดไดจักไปเกิดในภพไร ๆ กโ็ดยภาวะนั้นนั่น 
แหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   ปรุิสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น    เมื่อบุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิก  
บุคคลในอรูปภูมิก็ดี   บคุคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปา- 
วจรภูมิ       แลวจักปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดไป  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 847 

เกิดในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ปนุิวสินทรียไมไชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีววิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๓]   จักขุนทรียไมใชกาํลงัเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตชีวิตินทรยีก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิม 
ภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก ็
ไมใชจักเกิกแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,         จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   ชีวิตินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลใน  
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อรูปภูมิก็ดี    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๔]   จักขุนทรียไมใชกาลังเกิดแกบุคคลใด,      โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิกไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตโสมนสัสินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจัก 
ปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด   
และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี           บุคคลเหลา 
ใดที่มีจักขุเกิดได  มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันไดกําลัง  
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เกิดก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขุนทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในปญจโวการ  
ภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลว 
จักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดีโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๕]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                      
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตอุเปกขินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,            บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดมีโสมนัสเกิดแลวจักปริ- 
นิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด   และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี         บุคคลเหลาใด 
ที่จักขุเกิดได   มีโสมนัสเกิดแลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลานั้นกําลัง 
เกิดก็ดี       อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตจักขุนทรีย 
กาลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      บุคคคลที่กําลังปรินิพพานในปญจโวการ- 
ภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดมีโสมนัสเกิดแลว 
จักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๖]  จักขุนทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตสัทธินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,           บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปาวจรภูมิก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด     และ 
สัทธินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา     สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี          สัทธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในอรูปภูมิก็ดี   สัทธินทรียไมใชจักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   สทัธินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๑๕๗]  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   ปญญนิทรีย 
ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น          แตมนินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,             บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และมนินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ       มนินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี         ปจฉิมภวิกบุคคลใน 
อรูปภูมิกด็ี   มนินทรียไมใชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ   ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                        ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๕๘]   ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?    
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรยีจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี       ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจัก 
เกิดในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรนิิพพานก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  ไปเกิดในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ฆานินทรียไมใชกําลัง 
เกิด    และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลเหลาใด  
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปาวจรภูมิ         แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร  ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่น- 
แหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถินทรีย  
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ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจร- 
ภูมิ      ในอรปูาวจรภูมิ       แลวจักปรนิิพพานก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีมี 
ปุริสภาวะเกิดได  ไปเกิดในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจัก 
ปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อิตถินทรียไมใชจักเกิด   และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปริสินทริยมุลี:- 
         [๑๑๕๙]  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตปุริสินทรียจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี      ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดจัก 
เกิดในรูปาวจรภูมิ       ในอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพานก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ    โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  
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แลวจักปรินิพพาน        บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     ฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และปุริสินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี          บุคคลเหลาใด  
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ         ในอรูปาวจรภูมิ         แลวจักปรินิพพานก็ดี 
บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได    ไปเกิดในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่น 
แหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   ปรุิสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจร- 
ภูมิ      ในอรปูาวจรภูมิ       แลวจักปรนิิพพานก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีมี 
อิตถีภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจัก 
ปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชจักเกิด  และ 
ฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลูี  
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ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๐]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด  
อยูก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตชีวิตินทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิ     ในอรูปภูมิก็ดี    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด  
และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิ          ชีวิตินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี            ปจฉิมภวิกบุคคลใน 
รูปาวจรภูมิ       ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด   และฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูลี  
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ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๑]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตชีวิตินทรยีจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด 
มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ฆานิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด              และโสมนัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรีย  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในกามารจรภูมิก็ดี       บุคคลเหลาใด 
ที่มีฆานะเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ       ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน       บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   
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โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด     และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                   จบ   ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
  
ฆานินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๒]   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลที่ฆานะเกิดไมไดกําลังเกิด 
อยูก็ดี    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ       ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด 
มีโสมนัสเกิดแลวจักปรินิพพาน         บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     ฆา- 
นินทรียไมใชกําลังเกิด           และอุเปกขินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลเหลาใด  
ที่มีฆานะเกิดได   มโีสมนัสเกิดแลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลัง  
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เกิดอยูก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานินทรีย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ              ในอรูปาวจรก็ดี     บุคคล 
เหลาใดมีโสมนัสเกิดแลวจักปรินิพพาน       บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด      และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                      จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๖๓]   ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรยีจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี      ฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  มนินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี        ปจฉิมภวิกบุคคลใน 
รูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   มนินทรียไมใชจักเกิด และฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
จบ  ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมูละ  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                      อติถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๔]   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมได 
เกิดอยูก็ดี  อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตปุริสินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บุคคลท่ีกาํลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลัง 
เกิด  และปุรสิินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.     
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด   อิตถินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    บคุคลเหลา 
ใดที่อิตถีภาวะเกิดไดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ          ในอรูปาวจรภูมิ  แลว 
จักปรินิพพานก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได  ไปเกิดในภพไร  ๆ  
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ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยู 
ก็ดี   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรียกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ         ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรนิิพพานก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได    ไปเกิดในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชจักเกิด  
และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๕]   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยู     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    อิตถินทรียไม 
ใชกําลังเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
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         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู        ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี       ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในรูปาวจรภูมิ       ในอรปูาวจรภิมูก็ดี     ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด   และ 
อิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๖]  อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี       อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตโสมนัส- 
สินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามา- 
วจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน       บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  
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อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   บคุคลเหลา 
ใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได  มีอุเปกขา  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี     โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
อิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน        บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี       โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด     และอิตถินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                    จบ  อิตถินทริยมูละ    โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๗]  อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิเกิด  
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลเหลาใด 
มีโสมนัสสะ   เกิดแลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อิต- 
ถินทรียไมใชกําลังเกิด     และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา     อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี   บุคคลเหลาใด 
ที่มีอิตถีภาวะเกิดได   มีโสมนัสสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บคุคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี  อุเปกขินทรีย   ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอิตถิน- 
ทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจร- 
ภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีโสมนัสสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด        และอิตถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๖๘]   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ    ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    อิตถินทรียไม 
ใชกําลังเกิด  และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอิตถินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในรูปาวจรภูมิ        ในอรปูาวจรภูมิก็ดี      มนินทรียไมใชจักเกิด     และ 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
     จบ อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                     อิตถินทริยมูล   จบ  
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๖๙]  ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ปุริสินทรียไม 
ใชกําลังเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู        ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตปุริสินทรียกาํลังเกิคแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคล 
ในรูปาวจรภูมิ       ในอรปูาวจรภูมิก็ดี     ชวิีตินทรียไมใชจักเกิด     และ 
ปุริสินทริยกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๑]  ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยู      ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเลานั้น         แตโสมนัส- 
สินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามา- 
วจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน       บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด         และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี          บุคคล 
เหลาใดท่ีปุริสภาวะเกิดได   มีอุเปกขา  เกิดแลวจักปรินิพพาน    บุคคล  
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี        โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น     แตปุรสินิทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิ       ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปา- 
วจรภูมิก็ดี    บุคลลเหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลา  
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นั้นกําลังตายก็ดี  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด   และปุริสินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                    จบ  ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี   
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๑]   ปรุิสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรีย  
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไ หม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีปุรสิภาวะเกิดไมไดกําลัง  
เกิดอยูก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ       ในอรปูาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดมีโสมนัสสะ   เกดิแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด        และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี          บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  มีโสมนสัสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี      อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดมีโสมนัสสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  และปุริสินทริยก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                     จบ  ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๗๒]   ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน     ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมไดกําลัง 
เกิดอยูก็ดี    ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  
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ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ปรุิสินทรียไม 
ใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู    มนนิทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตปุรสิินทรียกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปา- 
วจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   มนินทรียไมใชจักเกิด  และปุรสิินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
   จบ   ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล  จบ  
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                                        ชีวิตทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๓]   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตโสมนัสสินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีเปน 
อุเปกขาสัมปยุต      จักเกิดในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิตนั้น 
ก็ดี    ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?   
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  โสมนัสสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตชวิีตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตจักเกิด 
ในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจัก 
เกิดและชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๔]  ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม     ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตอุเปกขินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีเปน 
โสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด      ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด      และอุเปกขินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี          ปจฉิมจิตเปนโสมนัสสัม- 
ปยุตตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี    อุเปก- 
ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี          ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสส- 
สัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะแหงจิตนั้น  อุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี    
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๗๔]   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตมนินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด  
และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ชีวิตินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิต    มนินทรียไมใชจักเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
   จบ  ชีวิตินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                   ชีวิตินทริยมูล    จบ  
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                                       โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๑๗๕]   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   โสมนัสสนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น    แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุตก็ดี     บคุคลท่ีพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ี 
เปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับ 
แหงจิตในภังคขณะแหงจิตน้ัน  โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิด     และ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรึยไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉินจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี   ปจฉิม- 
จิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ัน   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสมนัสสิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสม-   
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นัสสสัมปยุตก็ดี   บุคคลผูพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต 
ก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด     ในภังค- 
ขณะแหงจิตน้ัน    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด         และโสมนัสสินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ   โสมนสัสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๗]  โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,          สัท- 
ธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี     บคุคลท่ีพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ี  
เปนอุเปกขาก็ดี    โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิด    และสัทธินทรียก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุต  สทัธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี  บุคคล 
ที่พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี    สัทธินทรียไมใช 
จักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๘]   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ  อยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุตก็ดี     บคุคลท่ีพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ี 
เปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา  มนินทรยีไมไชจักเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชกาลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุต    มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี   บุคคล 
ที่พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี     มนินทรียไมใช 
จักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
        จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   ปญญนิทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลู ี
                                  โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                      อเุปกขินทริยมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๗๙]   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี         อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปน 
โสมนัสสสัมปยุตก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด    และสัทธินทรียก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต   สทัธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี      บุคคลท่ี 
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตตก็ดี    สัทธนิทรียไมใช 
จักเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
                      จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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อุเปกขุนทรยิมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๑๘๐]   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญิน- 
ทรีย    ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อุเปกขาวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดเเกบุคคลเหลา 
นั้น   เเตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
ที่เปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี      บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนโสม- 
นัสสสัมปยุตก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิด    และมนินทรียก็ไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต     มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี     บคุคลท่ี  
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตตก็ดี     มนินทรียไมใช 
จักเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         จบ อุเปกขินทริยมูละ    ปญญินทริย      ฯลฯ  มนินทรยิมลู ี
                                   อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๑]    สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี       ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตปญญินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
สัทธินทรียไมใชกําลังเกิด   และปญญินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา     ปญญนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  ปญญินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิตปญญินทรียไมใชจักเกิด     และสัทธินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  สัทธนิทริยมูละ  ปญญินทริยมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๑๘๒]   สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะ  แหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง  
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บคุคลท่ีเกิด  
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   สัท- 
ธินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    สัทธินทรียก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิต     มนินทรียไมใชจักเกิด     และสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   สัทธินทริยมูละ   มนินทรยิมลู ี
                                       สัทธินทริยมลู  จบ  
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                                        ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๓]   ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ปญญินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   ปญ- 
ญินทรียไมใชกําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,        ปญญินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต      มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตปญญินทรยีกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิต    มนินทรียไมใชจักเกิด   และปญญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                  ปญญินทริยมูละ  จบ 
                 ปจจุปนนานาคต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                    ปจจุปนนานาคต  โอกาสวาระ  ปจจนกิ 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   ฯลฯ 
         [๑๑๘๔]   จักขุนทรียไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฯลฯ 
                                  จักขุนทริยมูล   จบ 
                ปจจุปนนานาคต  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                ปจจุปนนานาคต   ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๕]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โส- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี        บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี         จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด 
และโสตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     โสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  โสตินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   โส-  
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ตินทรียไมใชจักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๖]  จักขุนทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี        จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี        บคุคลท่ีกําลังตายใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด  และฆานินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี       ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลังตายในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี      บุคคลท่ีเกิดข้ึนอสัญญสัตตภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
ฆานินทรียไมใชจักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๗]  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กาลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี         จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น          แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี            บุคคลท่ีกําลังตายใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน  
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อรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ   โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด      และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.   
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง  
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได  ไปเกิดใน 
ภพไร ๆ     โดยภาวะนั้นน่ันแหละ     แลวจักปรินิพพาน      บคุคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี  อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลท่ีกําลังปรินิพ-  
พานในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีกําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    อิตถินทรียไมใชจักเกิด 
และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๘]  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี        จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี            บุคคลท่ีกําลังตายใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูใน 
อรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได     ไปเกิดในภพไร ๆ    โดย 
ภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด     และปุรสิินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได     ไปเกิดใน 
ภพไร ๆ   ก็โดยภาวะนันน่ันแหละ   แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต  
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จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี        บุคคลท่ีกาํลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดได   ไปเกิดในภพไร ๆ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ปุริสินทริยไมใชจักเกิด 
เเละจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๘๙]   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชวิีตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,              บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมกิ็ดี    จักขุนทรียไมใช 
กําลังเกิด   และชีวิตินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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           ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   ชีวิตินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันนในภูมินั้น,           บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุนทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ    จักขุนทริยมุละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๐]  จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี        จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีมี 
จักขุเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน     บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี     จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด     และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลเหลา 
ใดที่มีจักขุเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวถารภูมิก็ด ี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีจักขุเกิดได    มีอุเปกขาเกิด  
แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    อุเปกขนิทริยมูลี:-  
         [๑๑๙๑]   จักขุนทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุ-  
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี       บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขุนทรีย  
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ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีจักเกิดได       มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี   จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิด  และอุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลเหลา 
ใดที่มีจักขุเกิดไดมีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดอยูก็ดี     อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แต 
จักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพ-  
พานในปญจโวการภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีจักขุเกิดได   มีโสมนัสสะ 
เกิดแลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     อุเปกขินทรียไม 
ใชจักเกิด      และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ    จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ      สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๐๙๒]  จักขุนทรียไมไชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี       บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     จักขุน- 
ทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตสัทธินทรียจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    จักขุนทรียไมใชกําลังเกิด       และสทัธินทรียก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   สัทธินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,           บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี        บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
สัทธินทรียไมใชจักเกิด       และจักขุนทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   จักขุนทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๑๙๓]  จักขุนทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญ-  
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขุนทรีย 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมกิ็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จัก- 
ขุนทรียไมใชกําลังเกิด     และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขุน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    มนินทรยีไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขุนทรียกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี       บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
มนินทรียไมใชจักเกิด     และจักขุนทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
           จบ  จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                       ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๔]  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี         ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตอิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ในรูปาวจรภูมิก็ดี     ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร  ๆ 
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด     และอิตถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลเหลาใดท่ีมี  
ปุริสภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร ๆ     โดยภาวะนั้นนั่นแหละ     แลวจัก 
ปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   อิตถนิทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   ในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร  ๆ 
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ  แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
อิตถินทรียไมใชจักเกิด   และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                      จบ   ฆานินททริยมูละ    อิตถินทริยมูล ี
ฆานินทริยมลูะ    ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๕]  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจวภูมิก็ดี    ฆานนิทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ี  
กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร  ๆ   โดยภาวะนั้น 
นั่นแหละ     แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ฆานินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด       และปุริสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
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         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลเหลาใดท่ีมี 
อิตถีภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร  ๆ      โดยภาวะนั้นนั่นแหละ      แลวจัก 
ปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันไดกําลังเกิดอยูก็ดี     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   ในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดใปเกิดในภพไร ๆ 
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินพิพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชจักเกิด    และฆานินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๖]  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมไดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตชีวิตินทรีย  
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จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามา-  
วจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน-  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ชวิีตินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    บุคคลที่กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ชวิีตินทรียไมใชจักเกิด  และฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู  
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๗]  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โส- 
มนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆา-  
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นินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตโสมนสัสินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามา- 
วจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิด   แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  ฆานินทรียไมใช 
กําลังเกิด        และโสมนสัสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีมี 
อุเปกขาเกิด   แลวจักปรินพิพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี   โสม- 
นัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจร- 
ภูมิก็ดี       ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิด   แลวจักปรินิพพาน       บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี        โสมนัสสิน- 
ทรียไมใชจักเกิด       และฆานินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                     จบ    ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
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ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๘]   ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคล 
ที่กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดมีโสมนัสเกิด    แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี   ฆานินทรียไมใชกําลังเกิด   และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.           ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลใดในภูมิใด,      
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆา-     
นินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลเหลาใดท่ีมี 
ฆานะเกิดไดมีโสมนัสเกิด   แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลานี้กําลังเกิด 
อยูก็ดี      อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แต 
ฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดมี  
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โสมนัสเกิด     แลวจักปรนิิพพาน    บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   อุเปก-  
ขินทรียไมใชจักเกิด    และฆานินทรียก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูลี  
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๑๙๙]  ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแถบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ในรปูาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตสัทธินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามา- 
วจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ฆานนิทรียไมใชกําลังเกิด  
และสัทธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     สัทธินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิก 
บุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี     สัทธินทรยีไมใชจักเกิด    และฆานินทรียก็ไมใชกาํลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๐]  ฆานินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรีย   ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ฆานินทรีย็ไมใช 
กําลังเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิดอยู,    มนินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิม 
ภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนนิทรียไมใชจักเกิด    และฆานินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
             จบ   ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                      ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๑]  อิตถินทรยีไมใชกาลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดไปเกิดในภพ 
ไร ๆ  โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี       อิตถินทรยีไมใชกําลังเกิด    และปุริสินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูนินั้น. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี      บุคคล 
เหลาใดท่ีอิตถีภาวะเกิดไดไปเกิดในภพไร ๆ  โดยภาวะน้ันนั่นแหละ  แลว 
จักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี    ปุริสินทรียไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บคุคลท่ีเกิด 
อยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะ  
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เกิดไดไปเกิดในภพไร ๆ     โดยภาวะนั้นนั่นแหละ    แลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี   ปุริสินทรียไมใชจักเกิด    และอิตถินทรียก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  อิตถินทริยมูละ    ปุริสินทริยมูลี   
 
อิตถินทริยมูละ    ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๒]  อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิด  
ไมไดกาลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี        ปจฉินภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจร 
ภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิด   และชวิีตินทรียก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู       ชวิีตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตอิตถินทรียกาํลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ชีวิตินทรียไมใช 
จักเกิด   และอิตถินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ       ชีวิตินทริยมลูี  
 
อิตถินทริยมลูะ      โสมนสัสินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๐๓]   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตโสมนัสสิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานอยูใน 
กามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดมี 
อุเปกขาเกิด    แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    อิตถิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด      และโสมนัสสนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อิต-  
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี    บุคคลเหลา 
ใดที่มีอิตถีภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิด  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดอยูก็ดี    โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปริ- 
นิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิด  
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใด  
มีอุเปกขาเกิด    แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     โสม  
นัสสินทรียไมใชจักเกิด     และอิตถินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๔]   อิตถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี          บคุคลท่ีอิตถีภาวะเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีโสมนัสเกิด    แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
อิตถินทรียไมใชกําลังเกิด         และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี        บุคคล 
เหลาใดท่ีมีอิตถีภาวะเกิดไดมีโสมนัสเกิด      แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี      อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตอิตถินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคล 
ที่กําลังปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดมีโสมนัสเกิด    แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกาลังตายก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด       และอิตถนิทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี   
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อิตถินทริยมูละ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๕]   อิตถินทรียไมใชกาลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น   แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปร-ิ 
นิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี      ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อิตถินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และสัทธินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู          สทัธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น            แตอิตถินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     สัทธินทรียไมใชจักเกิด       และอิตถนิทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี  
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อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๒๐๖]  อิดถินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี        บุคคลที่อิตถีภาวะเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี        อิตถินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น      เเตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีกําลัง  
ปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี         ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     อิตถินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด  และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูนิใด,        อิตถิน-  
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีอิตถีภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู           มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น            แตอิตถินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     มนินทรียไมใชจักเกิด      และอิตถินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
            จบ   อิตถินทริยมูละ   ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      อิตถินทริยมูล  จบ   
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                                         ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๗]  ปรุิสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในถามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี         ปุรสิินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี      ในอรูปา- 
วจรภูมิก็ดี      ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด         และชีวิตินทรียกไ็มใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,         ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู             ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น           แตปุริสินทรียไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          บคุคลท่ีปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี        ในอรูปาวจรภูมิก็ดี        ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิด            และปรุิสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
                            จบ   ปรุิสินทริยมูละ   ชีวิตินทรยิมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๘]  ปรุิสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          แตโสมนัสสิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น          บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีมีปุริส- 
ภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิด   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลานั้นกําลังตาย 
ก็ดี        ปรุิสนิทรียไมใชกําลังเกิด      และโสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินขทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี           บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิด     แลวจักปรินิพพาน       บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี        โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    แตปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคล 
ที่กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรปูาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็   บุคคล  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 914 

เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดมีอุเปกขาเกิด     แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี       โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด       และปุริสินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๐๙]     ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิด  
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี         ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี     ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีมี 
ปุริสภาวะเกิดไดมีโสมนัสเกิด          แลวจักปรินิพพาน        บุคคลเหลานั้น 
กําลังตายก็ดี       ปุริสินทรียไมใชกําลงัเกิด        และอุเปกขินทรียก็ไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      อุเปกขินทรียใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยูก็ดี          บุคคล 
เหลาใดท่ีปุริสภาวะเกิดไดมีโสมนัสสะเกิด   แลวจักปรินิพพาน      บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดอยูก็ดี        อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตปุริสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคล 
ที่กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
ที่มีปุริสภาวะเกิดไดมีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพาน      บคุคลเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี      อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด     และปุริสินทรียก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ปุริสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๐]  ปรุิสินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บคุคลท่ีปุริสภาวะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิกด็ี       บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี         ปุริสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น    แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีกําลัง  
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ปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ปุริสินทรียไมใช 
กําลังเกิด   และสัทธินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู        สัทธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          แตปุริสินทรียกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     สัทธินทรียไมใชจักเกิด     และปุริสินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๑]  ปุริสินทรียไมใชกาํลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไมได 
กําลังเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี      ใน  
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อรูปาวจรภูมิก็ดี    ปรุิสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูป- 
วจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ปุริสินทรียไมใชกําลัง 
เกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีปุริสภาวะเกิดไดกําลังเกิดอยู          มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตปุริสินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉินภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี       มนินทรยีไมใชจักเกิด      และปุริสินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
            จบ  ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                      ปุริสินทริยมลู  จบ  
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                                        ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๒]   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี  ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น         แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
นั้น,     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี      ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใจ  ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตาย 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี      ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด    และโสมนัสสินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บคุคลที่กําลัง 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี         โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น               แตชีวิตินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตจักเกิดใน 
ลําดับแหงจิตใจ        ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี       บุคคลท่ีกาํลังตายใน  
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด  และชีวิตินทรียก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                      จบ  ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๓]   ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี  ปญจโวการภูมิก็ดี ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี         ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตจักเกิดใน 
ลําดับแหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี      ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิด     และอุเปกขินทรียกไ็มใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี       ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมป- 
ยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี  บุคคลท่ีกําลัง  
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เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อุเปกขินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับ 
แหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี      อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด     และชีวิตินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๔]  ชีวิตินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี  ปญจโวการภูมิก็ดี  ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี        ชีวิตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิ- 
ตินทรียไมใชกําลังเกิด         และสัทธนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    สัทธินทรึยไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูนิใด,        ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี      บุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี     สัทธินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แต 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สัทธินทรียไมใชจัก 
เกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๒๑๕] ชีวิตินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี    ปญจโวการภูมิก็ดี   ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี          ชวิีตินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น            แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,       ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ชีวิติน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด             และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี     มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แต 
ชีวิตินทรียกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปจ- 
ฉิมจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนินทรยีไมใชจักเกิด  
และชีวิตินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
             จบ   ชีวิตินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                       ชีวิตินทริยมลู  จบ  
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                                      โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล:ี-  
         [๑๒๑๖]   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ที่เปนโสมนัสสวิปปยุตก็ดี     โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี    บุคคลท่ีถงึพรอมดวย 
ปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี      ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจัก 
เกิดในลําดับแหงจิตใด     ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิด      และอุเปกขินทรีย   
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       โสม- 
นัสสิทรียก็ไมใชกําลังเกิดแลบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุจก็ดี         ปจฉิม- 
จิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหงจิตใด     ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แต  
โสมนัสสินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี    บุคคลท่ีถงึพรอมดวยปจฉิมจิตท่ีเปน  
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อุเปกขาสัมปยุตก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใด   ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด               และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                   จบ   โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๒๑๗]   โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด 
สัทธินทรีย   ฯลฯ   ปญญนิทรีย    มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
จิตท่ีเปนโสมนัสสวิปปยุตก็ดี     โสมนัสสินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น         แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี    บุคคลที่ถึงพรอม 
ดวยปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี     โสมนสัสินทรียไมใชกําลังเกิด        และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 925 

         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสัมปยุตก็ดี    มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตโสมนัสสินทรียกําลังเกิด 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี      บุคคลท่ีถึงพรอม 
ดวยปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี     มนินทรียไมใชจักเกิด      และโสมนัสสินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
 จบ  โสมนัสสินทริยมูละ สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                   โสมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                                        อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๘]   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัทธินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ที่เปนอุเปกขาวิปปยุตก็ดี    อุเปกขินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีถึงพรอมดวย  ปจฉิม- 
จิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปก- 
ขินทรียไมใชกําลังเกิด          และสัทธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,          อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปบาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต        สัทธินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมป- 
ยุตก็ดี  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี      บุคคล 
ที่เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      สัทธนิทรียไมใชจักเกิด     และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี   
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อุเปกขินทรยิมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ     มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๑๙]   อุเปกขินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ปญญินทรีย   ฯลฯ      มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ที่เปนอุเปกขาวิปปยุตก็ดี    อุเปกขินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุตก็ดี     บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปจฉิมจิต 
ที่เปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อุเปกขิน- 
ทรียไมใชกําลังเกิด             และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมปยุต       มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตอุเปกขินทรียกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีเปนอุเปกขาสัมป- 
ยุตก็ดี  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปจฉิมจิตท่ีเปนโสมนัสสสัมปยุตก็ดี   บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรียไมใชจักเกิด   และอุเปกขินทรีย 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   อุเปกขินทริยมูละ  มนินทริยมลู ี
                                    อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                          สัทธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ   ปญญินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๐]  สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญ 
ญินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี         สัทธินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตปญญินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    สัทธินทรีย 
ไมใชกําลังเกิด        และปญญินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
         ก็หรือวา   ปญญินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       สัท- 
สินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต     ปญญินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น          แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ปญ- 
ญินทรียไมใชจักเกิด          และสัทธินทรียก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                           จบ   สัทธินทริยมูละ   ปญญินทรยิมูลี  
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สัทธินทริยมลูะ    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๑]   สัทธินทรียไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
สัทธาวิปปยุตตจิตก็ดี        สัทธินทรยีไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น     แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธนิทรียไมใช 
กําลังเกิด            และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        สัม- 
ธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต         มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น         แตสัทธินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนิน- 
ทรียไมใชจักเกิด         และสัทธินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                           จบ   สัทธินทริยมูละ  มนินทริยมลูี  
                                      สทัธินทริยมูล  จบ   
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๒]    ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
ญาณวิปปยุตตจิตก็ดี     ปญญินทรียไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น     แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ปญญินทรีย 
ไมใชจักเกิดและมนินทรียก็ไมไชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ปญ- 
ญินทรียก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต     มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตปญญินทรียกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนิน- 
ทรียไมใชจักเกิด        และปญญินทรยีก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                        จบ   ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลูี  
                                    ปญญินทริยมลู  จบ 
              ปจจุปนนานาคต  ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                         อตีตานาคต  ปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๒๒๓]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       โสตินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพานก็ดี    จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตโสตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    บคุคลนอกน้ี  จักขุนทรีย 
เคยเกิด   และโสตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด     จักขุนทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๔]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       ฆานินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 932 

         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี   จักขุนทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคล  
นอกน้ี  จักขุนทรียเคยเกิด   และฆานินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา    ฆานินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๕]  จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใด 
ที่เปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  ก็โดยภาวะน้ันนั่นแหละ       แลว 
จักปรินิพพานก็ดี   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตอิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี    จักขุนทรียเคยเกิด   และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๖]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรียกจั็กเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดจักเกิด  
ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใด  
ที่เปนอิตถีภาวะ    ไปปฏสินธิในภพไร ๆ    ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลว 
จักปรินิพพานก็ดี    จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี    จักขุนทรียเคยเกิด  และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขุนทรียกเ็คยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ปุริสินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๗]  จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี    จักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคล 
นอกน้ี   จักขุนทรียเคยเกิด        และชวิีตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
  
จักขุนทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๘]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสินทรียก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี  บุคคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี    จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลนอกน้ี      จักขุน- 
ทรียเคยเกิด    และโสมนสัสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.  
                       จบ   จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๙]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี       บุคคลเหลาใดมีโสม- 
นัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี       จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกน้ี  จักขุนทรีย 
เคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ    อุเปกขินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๓๐]  จักขุนทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,        สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู         จักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคล 
นอกน้ี   จักขุนทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขุนทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
   จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                        ฆานินทริยมลู 
                           ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๑]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ    อรูปาวจรภูมิ    แลวจักปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ี 
เปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ    กโ็ดยภาวะน้ันนั่นแหละ    แลว 
จักปรินิพพานก็ดี     ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอิตถินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี    ฆานินทรียเคยเกิด  และ 
อิตถินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ    ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๒]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,            ปุริสินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี        บุคคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ    อรูปาวจราภูมิ     แลวจักปรินิพพานก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ี 
เปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ     กโ็ดยภาวะน้ันนั่นแหละ       แลว 
จักปรินิพพานก็ดี    ฆานนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกน้ี     ฆานินทรียเคยเกิด   และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,         ฆานินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๓]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       ชวิีตินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู            ฆานินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,           บุคคล 
นอกน้ี   ฆานินทรียเคยเกิด    และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,        ฆานินทรียก็เคยเกิด   
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แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                          จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๔]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,             โสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี    บคุคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี       ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลนอกน้ี      ฆานิน- 
ทรียเคยเกิด    และโสมนสัสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,         ฆานินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                      จบ  ฆานินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๕]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,          อุเปกขินทรียก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดมีโสม- 
นัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี     ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี   ฆานิน- 
ทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
                      จบ  ฆานินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๓๖]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   สัทธินทรีย  ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู        ฆานินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตมนนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคล    
นอกน้ี    ฆานินทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานินทรียก็เคยเกิด   
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แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 จบ  ฆานินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๗]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  ปุริสินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี      บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ     แลวจักปรินิพพานก็ดี     บุคคลเหลาใดท่ี  
เปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ         แลว 
จักปรินิพพานก็ดี     อิตถนิทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี    อิตถินทรียเคยเกิด    และ 
ปุริสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    อิตถินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลนั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ    ปุริสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๘]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 943 

         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู         อิตถินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคล 
นอกน้ี   อิตถนิทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๓๙]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,          โสมนัสสนิทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี  บุคคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี     อิตถินทรยีเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกน้ี     อิตถิน- 
ทรียเคยเกิด    และโสมนสัสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ  อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
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อิตถินทริยมูละ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๐]   อิตถินทรียเคยเกิดเเกบุคคลใด,    อุเปกขินทรียก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี    บคุคลเหลาใดมีโสม-  
นัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี    อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกน้ี   อิตถิน- 
ทรียเคยเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   อิตถินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ   สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูล:ี-   
         [๑๒๔๑]  อิตถินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย      ฯลฯ 
ปญญินทรีย   มนินทรยีกจั็กเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู        อิตถินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น      แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บุคคล  
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นอกน้ี   อิตถนิทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     อิตถินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
  จบ  อิตถินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                    อิตถินทริยมูล   จบ   
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                                       ปุริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๒]   ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู        ปุรสิินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล 
นอกน้ี    ปุรสิินทรียเคยเกิด    และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียก็เคยเกิด  
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
  
ปุริสินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๓]   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,           โสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี   บุคคลเหลาใดมีอุเปกขา 
เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี      ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี       ปุริสิน-  
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ทรียเคยเกิด    และโสมนสัสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ   ปุริสินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี 
 
ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๔]  ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  อุเปกขินทรียกจั็ก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี     บคุคลเหลาใดมีโสม- 
นัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี     ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บุคคลนอกน้ี   ปุริสิน 
ทรียเคยเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ  ปุริสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๕]  ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       สัทธินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู        ปุรสิินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคล 
นอกน้ี    ปุรสิินทรียเคยเกิด   และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ปุริสินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริยมูล ี
  
ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๔๖]  ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,       ปญญินทรยี   ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู            ปุริสินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตมนนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคล 
นอกน้ี    ปุรสิินทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    ปุริสินทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
           จบ  ปรุิสินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                   ปุรสิินทริยมูล  จบ  
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                                      ชวีิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๗]   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      โสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี  ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    ชวิีตินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น          แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ี  ชีวิตินทรียเคยเกิด  และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,   ชีวิตินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ     อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๘]   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,      อุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   ชีวิตินทรยีเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น  แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    บุคคล 
นอกน้ี  ชีวิตินทรียเคยเกิด  และอุเปกขิินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     ชีวิตินทรยีก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๔๙]  ชีวิตินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,       สัทธินทรียก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    ชีวิตินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคล 
นอกน้ี   ชีวิตินทรียเคยเกิด   และสัทธนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมลูี  
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ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๕๐]  ชีวิตินทรยีเคยเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทริย     ฯลฯ  
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  ชีวิตินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตมนนิทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคล  
นอกน้ี    ชีวิตินทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
           จบ   ชีวินตินทริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                   โสมนัสสินทริยมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๕๑]  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,     อุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน,   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี  โสมนัสสนิทรียเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน         แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ี      โสมนัสสินทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใด,     โสมนัสสนิทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                  จบ  โสมนัสสนิทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทรยิ- 
มูลี:- 
         [๑๒๕๒]  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,         สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตมนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกน้ี    โสมนัสสนิทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,       โสมนัสสินทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                 โสมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทรย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๕๓]  อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,  สัทธินทรีย   ฯลฯ 
ปญญินทรีย  มนินทรียก็จักเกิดเเกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต   อุเปกขินทรียเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล 
นอกน้ี   อุเปกขินทรียเคยเกิด  และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,   อุเปกขินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
 จบ อุเปกขินทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                  อุเปกขินทริยมูล   จบ   
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                                       สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๕๔]  สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   ปญญินทรีย   ฯลฯ 
มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     สัทธินทรยีเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคล 
นอกน้ี   สัทธินทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรียก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ  สัทธินทริยมลูะ  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     สทัธินทริยมูละ  จบ  
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                                       ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๕๕]   ปญญินทริยเคยเกิดแกบุคคลใด,   มนินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต   ปญญินทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคล 
นอกน้ี    ปญญินทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใด,    ปญญินทรียก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมลู ี
                                       ปญญินทริยมูล    จบ  
                           อตีตานาคต  ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                    อตีตานาคต  โอกาสวาระ  อนุโลม 

                                จักขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ   ฯลฯ  
         [๑๒๕๖]   จักขุนทรียเคยเกิดในภูมิใด   ฯลฯ 
                                 จักขุนทริยมูล  จบ 
                 อตีตานาคต   โอกาสวาระ   อนุโลม   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 959 

                     อตีตานาคต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๒๕๗]  จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    จักขุน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตโสตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ี   เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   จัก- 
ขุนทรียเคยเกิด   และโสตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูละ:- 
         [๑๒๕๘]  จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคล 
นอกน้ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิด    และฆานินทรียก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูละ:- 
         [๑๒๕๙]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ    ไปปฏิสนธ ิ
ในภพไร  ๆ    ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี   จักขุนทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขุนทรีย 
เคยเกิด    และอิตถินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๐]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสนิทรีย  
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?    
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ    ไปปฏิสนธ ิ
ในภพไร ๆ   ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี   จักขุนทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตปุริสนิทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จัก- 
ขุนทรียเคยเกิด   และปุรสิินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    ปรุิสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   ปุริสินทริยมลูี  
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๑]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    จักขุน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  จัก- 
ขุนทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในสัญญสัตตภูมิก็ดี  ในอรูปภูมิก็ดี    ชีวิตินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  ชีวิตินทรียก็จักเกิด 
และจักขุนทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๒]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีจักขุเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา         เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี 
จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสมนัสสินทรียไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ   จักขุนทรียเคยเกิด   และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
                    จบ    จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ     อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๓]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดท่ีมีจักขุเกิดไดพรอมโสมนัสสะ   เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี   จัก- 
ขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
จักขุนทรียเคยเกิด      และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ       อุเปกขินทรยีจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น         แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ        อุเปกขินทรียจักเกิด   และ 
จักขุนทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๔]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สัทธินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ       จัก- 
ขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสัทธินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกน้ีผูเกิดยูในปญจโวการภูมิ 
จักขุนทรียเคยเกิด  และสทัธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    สัทธินทรียจักเกิด      และจักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ        สัทธินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๖๕]   จักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ    มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ        จัก- 
ขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนินทรียไมใชจักเกิด   
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แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
จักขุนทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น    แตจักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   มนนิทรียจักเกิด  และจักขุนทรียก็เคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ   ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                     ฆานินทริยมูล 
ฆานินทริยมลูะ    อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๖]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกน้ี  
ผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ฆานินทรียเคยเกิด    และอิตถินทรียก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อิตถินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช, 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ   อิตถินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   ปุริสินทริขมูลี:- 
         [๑๒๖๗]   ฆานินทรึยเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปุริสิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิใด,    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผู 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรียเคยเกิด   และปุริสินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๘]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรยี 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ฆานินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรีย 
เคยเกิด    และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ชีวิติน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ชีวิตินทรีย 
จักเกิด   และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๖๙]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมดวยอุเปกขา      เกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี 
ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิ   ฆานินทรียเคยเกิด  และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ      โสมนสัสินทรียเคยเกิดแก 
บุคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  โสมนสัสินทรียจักเกิด  และ 
ฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                     จบ  ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๐]   ฆานินทรียเคยเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดพรอมดวยโสมนัสสะ       เกิดแลวจักปรินิพพาน 
ก็ดี     ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ฆานินทรียเคยเกิด     และอุเปกขินทรียกจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.   
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         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี อุเปก- 
ขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิด   และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                      จบ  ฆานินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๑]  ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ฆานินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฆานินทรีย 
เคยเกิด   และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  สัทธินทรียจัก  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   สัทธินทรียจักเกิด  
และฆานินทรียเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ    ฆานินทริยมูละ   สัทธินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริย  ฯลฯ    มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๒]   ฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ฆานินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามารจรภูมิ   ฆานินทรีย 
เคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานิทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานินทรียไมใชเคยเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   มนินทรีย 
จักเกิด   และฆานินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
           จบ   ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                    ฆานินทริยมูล   จบ   
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                                        อิตถินทริยมูล   
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๓]  อิตถินทริยเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ  กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผู 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิ    อิตถินทรียเคยเกิด   และปุริสินทรียก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๔]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  อิตถนิทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิต- 
ถินทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ชีวิติน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตอิตถินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ชวิีตินทรีย 
จักเกิด   และอิตถินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ    อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูละ:- 
         [๑๒๗๕]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี  อิตถนิทรียเคยเกิดแกบุคคล- 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
๑.  ม. บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  (บาลีวา - ยา  จ  อิตฺถิโย)   
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ในภูมินั้น     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    อิตถินทรียเคยเกิด  
และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ       โสมนสัสินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   โสมนสัสินทรียจักเกิด  และ 
อิตถินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ  อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๖]   อิตถินทรียเคยเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใด๑มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี       อิตถินทรยีเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิตถินทรียเคยเกิด 
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
๑.  เหมือนเชิงอรรถในหนา  ๙๗๕  
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         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  อุเปก- 
ขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อุเปกขิน- 
ทรียจักเกิด    และอิตถินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                      จบ   อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๗]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิตถินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    อิต- 
ถินทรียเคยเกิด   และสัทธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  สัทธิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตอิตถินทรียไมใชเคยเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   สทัธินทรีย 
จักเกิด      และอิตถินทรยีก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๒๗๘]   อิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   อิตถินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  อิตถินทรีย 
เคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอิตถนิทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  มนินทรียจัก 
เกิด   และอิตถินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
          จบ   อิตถินทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                    อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                          ปุริสินทริยมูล 
ปุริสินทริยมลูะ    ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๗๙]  ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิตินทรีย 
จักเกิด   แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุรสิินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,          บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุริ- 
สินทรียเคยเกิด   และชีวิตินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุรสิินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ชีวิติน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    ชวิีตินทรีย 
จักเกิด   และปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ปุรสิินทริยมูละ  ชีวตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๐]   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี   ปุริสินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ปรุ-ิ 
สินทรียเคยเกิด     และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ       โสมนสัสินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  โสมนสัสินทรียจักเกิด    และ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ   ปุริสินทรียมูละ   โสมนัสสนทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ   อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๑]   ปรุิสินทรียเคยเกิดเเกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี    ปุริสิน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุร-ิ  
สินทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา  อุเปกขินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ    อุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  อุเปกขินทรีย 
จักเกิด   และปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ปุริสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ปุริสินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๒]   ปรุิสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุรสิินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ปรุ-ิ  
สินทรียเคยเกิด   และสัมธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                   
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปภูมิ    อรูปภูมิ    สัทธินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตปุริสนิทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    สัทธินทรียจักเกิด   และ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,. 
                       จบ   ปุริสนิทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๘๓]   ปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ปุรสิินทรีย 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตมนินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ปุร-ิ  
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สินทรียเคยเกิด    และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนิน- 
ทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตปุริสนิทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    มนินทรีย 
จักเกิด   และปุริสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
            จบ  ปุริสินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ  มนินทริยมูล ี 
                                    ปญญินทริยมลู  จบ  
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                                          ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๔]  ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัส- 
สินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยอุเปกขาจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตโสมนัส- 
สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยู 
ในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิด   และโสม- 
นัสสินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิติน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ        โสมนัสสินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
โสมนัสสินทรียจักเกิด       และชีวิตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                        จบ  ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๕]   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขิน- 
ทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี         บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผู 
เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     ชีวิติน- 
ทรียเคยเกิด    และอุเปกขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชวิีตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อุเปกขินทรียจักเกิด     และชีวิตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                        จบ   ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ชีวิตินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๖]   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?   
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตบุคคลก็ดี   ชวิีตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิด  
อยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิด     และ 
สัทธินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       สัทธนิทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น           แตชีวิตินทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,      บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี        ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัทธินทรียจักเกิด  และชวิีตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ชีวิตินทริยมูละ   สัทธินทริยมลู ี
 
ชีวิตินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๘๗]   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญิน- 
ทรีย   ฯลฯ   มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ันผูเกิด  
อยูในจตุโวการภูมิ   ปญจโวการภูมิ  ชวิีตินทรียเคยเกิด     และมนินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิตินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       มนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกน้ันผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี 
มนินทรียจักเกิด   และชีวิตินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
           จบ   ชีวิตินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                     ชวิีตินทริยมูล  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ       อุเปกขินทรยิมูลี:- 
         [๑๒๘๘]   โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปก- 
ขินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    โสมนัสสินทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น  บุคลลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดีในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี   โสมนัสสินทรียเคยเกิด   และอุเปกขินทรียกจั็กเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสมนัส- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     อุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี    อุเปกขินทรียจักเกิด   และโสมนสัสินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                      จบ   โสมนสัสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี 
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โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๒๘๙]  โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตสัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี   โสมนัสสนิทรียเคยเกิด  และสัทธนิทรียก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  สัทธินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี    สัทธินทรียจักเกิด   และโสมนัสสินทรียกเ็คยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                     จบ   โสมนสัสินทริยมูละ   สัทธินทรยิมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 990 

โสมนัสสินทริยมูละ  ปญญินทริย ฯลฯ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๐]   โสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต     โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการ- 
ภูมิก็ดี   โสมนัสสินทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสมนัสสิน- 
ทรียก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   มนินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตโสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี    มนนิทรียจักเกิด    และโสมนัสสินทรียกเ็คยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
       จบ  โสมนัสสินทริยมูละ   ปญญนิทริย     ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                 โสมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                                        อุเปกขินทรยิมูล 
อุเปกขินทรยิมูละ  สัทธนิทริย   ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๑]   อุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัทธิน- 
ทรีย   ฯลฯ   ปญญินทรีย     มนินทรยีก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    อุเปกขินทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อุเปกขินทรียเคยเกิด และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อุเปกขินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   มนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตอุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,            บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ในปญจโวการภูมิก็ดี 
มนินทรียจักเกิด  และอุเปกขินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
    จบ  อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริย   ฯลฯ  ปญญนิทริย   มนนิทริยมูล ี
                                      อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                        สัทธินทริยมลู 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๙๒]   สัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญิน- 
ทรีย  ฯลฯ  มนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต      สัทธินทรียเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  บคุคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัทธินทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนินทรียจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัทธินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       มนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตสัทธินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ในปญจโวการภูมิก็ดี 
มนินทรียจักเกิด   และสัทธินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
          จบ  สทัธินทริยมูละ  ปญญินทริย    ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                    สทัธินทริยมูล   จบ  
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                                         ปญญินทริยมูล  
ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๓]   ปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลใด,   มนินทรีย 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต       ปญญินทรยีเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ในจตุโวการภูมิก็ดี 
ปญญินทรียเคยเกิด   และมนินทรียก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปญญินทรีย 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      มนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตปญญินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกน้ีผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิ   มนินทรีย 
จักเกิด  และปญญินทรียก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                     ปญญินทริยมลู  จบ 
                   อตีตานาคต  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                        อตีตานาคต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก 
                                      จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ   โสตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๔]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     โสตินทรีย 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมูล ี
 
 ิจักขุนทริยมลูะ  ฆานินทริย  ฯลฯ  อติถินทริย  ปุริสินทริยมูล:ี- 
         [๑๒๙๕]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ฆานินทรีย 
ฯลฯ  อิตถินทรีย  ปุริสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขุนทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
  จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริย  ฯลฯ  อิตถินทรยิ  ปรุิสินทรยิมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๖]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    ชีวิตินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขุนทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   ชวิีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริย  ฯลฯ   อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๗]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    โสมนัสสิน- 
ทรีย  ฯลฯ   อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก ็
ไมใชเคยเกิดเเกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
      จบ   จักขุนทริยมูละ   โสมนัสสินทริย  ฯลฯ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย   มนินทริยมลูี:- 
         [๑๒๙๘]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     สัทธินทรีย 
ฯลฯ  ปญญนิทรีย  มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขุนทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
  จบ  จักขุนทริยมูละ  สทัธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                        ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ ฯลฯ   อติถินทริย  ปุริสินทริย  ชวีิตินทริย  โสมนัส- 
สินทริย   อุเปกขินทริย   สัทธินทริย   ปญญินทริยมูละ  มนินทริยมูลี:- 
         [๑๒๙๙]   ฆานินทรีย  ฯลฯ  อิตถินทรีย  ปุรสิินทรีย   ชีวิติน- 
ทรีย  โสมนสัสินทรีย  อุเปกขินทรีย   สัทธินทรีย   ปญญินทรีย  ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลใด,    มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         หรือวา   มนินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  ปญญินทรียก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เคยเกิด. 
        จบ  ฆานินทริยมูละ  ฯลฯ   อิตถินทริย  ปุริสนิทริย   ชีวิตินทริย 
โสมนัสสินทริย  อุเปกขินทริย  สัทธนิทริย   ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                       ฆานินทริยมูล   จบ 
                         อตีตานาคต  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                     อตีตานาคต  โอกาสวาระ  ปจจนิก 

                              จักขุนทริยมูล 
         [๑๓๐๐]  จักขุนทรยีไมใชเคยเกิดในภูมิใด  ฯลฯ 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ   ฯลฯ 
               อตีตานาคต  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                    อตีตานาคต    ปุคคโลกาสวาระ    ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๓๐๑]  จักขุนทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โส- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา  โสตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     โสติน- 
ทรียไมใชจัก  เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   โสตินทรีย 
ไมใชจักเกิด  และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ   โสตินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ    ฆานินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๒]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี      ฆานินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตจักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ฆานินทรียไมใชจักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  ฆานินทริยมูล ี
     
จักขุนทริยมลูะ  อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๓]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิต- 
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา  อิตถินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ      ไปปฏิสนธ ิ
ในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินิพพานก็ดี  อิตถินทรยี 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    อิตถนิทรียไมใช 
จักเกิด    และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขุนทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๔]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ   ไปปฏิสนธ ิ
ในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ   แลวจักปรินพิพานก็ดี  ปุริสินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขุนทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ปุริสินทรียไมใช 
จักเกิด   และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   ปรุิสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๕]   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอรูป  
ภูมิก็ดี           จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นภูมินั้น     แตชีวิ- 
ตินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขุนทรียไมใชเคย 
เกิด   และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   ชีวิติน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด     และจักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  ชีวิตินทริยมลู ี
จักขุนทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๖]  จักขุนทรยีไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม-  
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินี้   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสมันสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดท่ีมีจักขุเกิดได     มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี     โสมนัส-  
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สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขุนทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  อสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี  และอรูปภูมิก็ดี  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลุ ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๗]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ       จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จักขุนทรียไมใชเคยเกิดและ 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จัก- 
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีจักขุเกิดได  มีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี        อุเปก-  
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ขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด  และจักขุนทรียไมใชเคยเกิดในแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
   
จักขุนทริยมลูะ    สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๓๐๘]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ       จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาวภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      จักขุนทรียไมใชเคยเกิด     และ 
สัทธินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จัก-  
ขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   สัทธิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี       บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
สัทธินทรียไมใชจักเกิด     และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ   สทัธินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๐๙]  จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ      จักขุนทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      จักขุนทรียไมใชเคยเกิด      และ 
มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขุน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ      มนิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขุนทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี     มนินทรียไมใชจักเกิด     และจักขุนทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
           จบ  จักขุนทริยมูละ  ปญญินทริย   ฯลฯ  มนินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล    จบ  
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                                        ฆานินทริยมลู 
ฆานินทริยมลูะ    อิตถินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๐]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อิต-   
ถินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ  ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     อิตถินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิด 
อยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรียไมใชจักเกิด   และ 
ฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   ฆานินทริยมูละ  อิตถินทริยมูล ี
    
ฆานินทริยมลูะ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๑]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด     ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในกูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล  
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ กโ็ดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี    ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    ปุริสินทรียไมใชจักเกิด    และ 
ฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ  ปุริสินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๒]   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ชิวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรก็ดี     ฆานิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตชีวิตินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ฆานินทรียไมใชเคยเกิด    และชีวิตินทรียก็ไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ชีวิตินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   ชีวิติน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด  และฆานินทรีย 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ฆานินทริยมูละ    ชีวิตินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ   โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๓]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    โสม-  
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ในอรูปภูมิก็ดี   โสมนัสสินทรียไม 
ใชจักเกิด   และฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีฆานะเกิดได   มีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี    โสมนัส- 
สินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ในอรูปภูมิกด็ี   โสมนัสสินทรียไม 
ใชจักเกิด    และฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ   ฆานินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ    อุเปกขนิทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๔]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใช 
เคยเกิด    และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดท่ีมีฆานะเกิดไดมีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี   อุเปกขิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อุเปกขินทรียไมใช 
จักเกิด   และฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   มนินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
ฆานินทริยมลูะ   สัทธินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๕]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    ฆานิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตสัทธินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ฆานินทรียไมใช 
เคยเกิด   และสัทธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   สัทธินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆา- 
นินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  สัทธิน- 
ทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานินทรียเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัทธินทรียไมใช 
จักเกิด   และฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   ฆานินทริยมูละ   สัทธินทริยมลู ี
 
ฆานินทริยมลูะ  ปญญินทริย   ฯลฯ    มนินทริยมลูี:- 
         [๑๓๑๖]  ฆานินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ฆานิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ฆานินทรียไมใช 
เคยเกิด   เเละมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ฆานิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   มนนิทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรปูาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปา 
วจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนินทรียไมใชจักเกิด  
และฆานินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
            จบ  ฆานินทริยมูละ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล ี
                                     ฆานินทริยมูล  จบ  
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                                        อิตถินทริยมูล 
อิตถินทริยมูละ  ปุริสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๗]   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนอิตถีภาวะ  ไปปฏิสนธิในภพไร  ๆ  ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี     ปุริสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตอิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    ปุริสินทรียไมใชจักเกิด   และ 
อิตถินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ   ปุริสินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๘]   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ชีวิ- 
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   อิตถินทรียไมใชเคยเกิด  และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอิตถนิทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี      ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด  และอิตถินทรียก็ไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  อิตถินทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลู ี
 
อิตถินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๑๙]   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  ในอรูปภูมิก็ดี   อิตถินทรียไมใชเคยเกิด  และโสมนัส-   
สินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา       โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลในภูมิใด, 
อิตถินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีอุเปกขาเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี  โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    ในอรูปภูมิก็ดี   โสมนัสสนิทรียไมใชจักเกิด   และ 
อิตถินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                    จบ   อิตถินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๓๒๐]   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ    อิตถินทรยีไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอุเปกขินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรปูาวจรภูมิ  อรูปาวจร 
ภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อิตถินทรียไมใชเคยเกิด 
และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อิต- 
ถินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดมีโสมนัสสะเกิดแลวจักปรินิพพานก็ดี   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอิตถินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด    และ 
อิตถินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                        จบ  อิตถินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูล ี
 
อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๒๑]   อิตถินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  อิตถิน- 
ทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อิตถินทรีย 
ไมใชเคยเกิด  และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิด  แกบุคคลใดในภูมิใด,   อิตถิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิด  อยูในกามาวจรภูมิ   มนินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอิตถนิทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปภูมิก็ด ี
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนินทรียไมใชจักเกิด  และอิต- 
ถินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
     จบ  อิตถินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ   ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                       อิตถินทริยมูล  จบ  
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                                        ปริสินทริยมลู 
ปุริสินทริยมลูะ  ชีวิตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๒๒]   ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ชีวิ  
ตินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  ปรุิสินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตชีวิตินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิด และชีวิตินทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ชีวิตินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  ชีวิตินทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุรสิินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคล  เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   ชีวิตินทรียไมใชจักเกิด  และปุรสิินทรียก็ไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ปุริสนิทริยมูละ   ชีวิตินทริยมลูี  
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ปุริสินทริยมลูะ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๒๓]  ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ     ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตโสมนัสสินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    ในอรูปภูมิก็ดี   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิด    และ 
โสมนัสสินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปุริ- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีเปนปุริสภาวะ   ไปปฏิสนธใินภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี   โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น  แตปุริสินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    ปจฉิมภวิก- 
บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
อรูปาวจรภูมิก็ดี    โสมนสัสินทรียไมใชจักเกิด   และปุริสินทรยีก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ   ปุริสินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี 
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ปุริสินทริยมลูะ  อุเปกขินทริยมูลี:- 
         [๑๓๒๔]   ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุ- 
เปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม     ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอุเปกขินทรีย 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ปรุิสิน- 
ทรียไมใชเคยเกิด     และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปุร-ิ 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดท่ีมีปุริสภาวะเกิดไดพรอมดวยโสมนัสสะ  เกิดแลวจักปรินิพพาน 
ก็ดี  อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตปุริสิน- 
ทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
อุเปกขินทรียไมใชจักเกิด   และปุริสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   ปุริสนิทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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ปุริสินทริยมลูะ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๒๕]   ปรุิสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัท- 
ธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ปุริสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมนินทรียจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดีในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ปรุิสิน- 
ทรียไมใชเคยเกิด       และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคุคลใดในภูมิใด,      ปุริสิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   มนนิทรีย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตปุริสนิทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนินทรียไมใช 
จักเกิด    และปุริสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
  จบ   ปุริสินทริยมูละ  สทัธินทริย   ฯลฯ  ปญญินทริย   มนินทริยมูล ี
                                    ปรุิสินทริยมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 1024 

                                       ชีวิตินทริยมูล 
ชีวิตินทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๒๖]   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ท 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา       โสมนัสสินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
ชีวิตินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                   จบ  ชีวิตินทริยมูละ   โสมนัสสินทริยมูล ี
 
ชีวิตินทริยมูละ    อุเปกขนิทริย   ฯลฯ   สัทธินทริย   ปญญินทริย 
มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๒๗]   ชีวิตินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อุ- 
เปกขินทรีย  ฯลฯ  สัทธินทรีย   ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด.  
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         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ชีวิติน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
จบ   ชีวิตินทริยมูละ  อุเปกขินทริย  ฯลฯ  สัทธินทริย  ปญญินทริย 
                                      มนินทริยมูล ี
                                  ชีวิตินทริยมูล  จบ  
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                                     โสมนัสสินทรยิมูล 
โสมนัสสินทริยมูละ   อุเปกขินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๒๘]   โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒ กําลังเปนไปอยูในสุทธาวาสภูมิ  โสมนัสสินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอุเปกขินทรียจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   โสมนัส- 
สินทรียไมใชเคยเกิด  และอุเปกขินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   อุเปกขินทรียไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  โสม- 
นัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตก็ดี      ปจฉิมจิตท่ีประ- 
กอบดวยโสมนัสสะจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    อุเปกขินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิ    อุเปกขินทรีย 
ไมใชจักเกิด       และโสมนัสสินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                    จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  อุเปกขินทริยมูลี  
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โสมนัสสินทริยมูละ สัทธนิทริย  ฯลฯ  ปญญินทริย  มนินทริยมลูี:- 
         [๑๓๒๙]  โสมนัสสินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญนิทรีย   มนนิทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  กาํลังเปนไปอยูในสุทธาวาสภูมิ  โสมนสัสินทรีย 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนินทรียจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   โสมนสัสินทรีย 
ไมใชเคยเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสมนัส- 
สินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม      ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต      มนินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   มนินทรียไมใช 
จักเกิด   และโสมนัสสินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
จบ  โสมนัสสินทริยมูละ  สัทธินทริย  ฯลฯ  ปญญนิทริย  มนินทริยมูล ี
                                  โสมนัสสินทริยมูลี  จบ  
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                                     อุเปกขินทริยมลู 
อุเปกขินทรยิมูละ   สัทธนิทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๐]  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัท- 
ธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  อุเปกขินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสัทธินทรียจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   อุเปกขินทรียไมใช 
เคยเกิด   และสัทธินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา  สัทธินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต    สัทธินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    สัทธินทรียไมใชจัก 
เกิด    และอุเปกขินทรียกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                     จบ   อุเปกขินทริยมูละ  สัทธินทริยมลู ี
 
อุเปกขินทรขิมูละ   ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทรยิมูลี:- 
         [๑๓๓๑]  อุเปกขินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ปญ- 
ญินทรีย   ฯลฯ   มนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  อุเปกขินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   อุเปกขินทรียไมใช 
เคยเกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อุเปก- 
ขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต      มนินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอุเปกขินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  มนินทรียไมใชจักเกิด 
และอุเปกขินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         จบ  อุเปกขินทริยมูละ   ปญญินทริย    ฯลฯ   มนินทริยมลู ี
                                    อุเปกขินทริยมูล  จบ  
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                                           สัทธินทริยมูล 
สัทธินทริยมลูะ  ปญญินทริย  ฯลฯ   มนินทริยมูล:ี- 
         [๑๓๓๒]   สัทธินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ปญ- 
ญินทรีย  ฯลฯ  มนินทรยีก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   สัทธินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   สัทธินทรยีไมใชเคย 
เกิด   และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัทธิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต      มนินทรียไมใชจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตสัทธินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   มนินทรยีไมใชจักเกิด 
และสัทธินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
             จบ   สัทธินทริยมูละ  ปญญนิทริย  ฯลฯ  มนินทริยมลู ี
                                       สัทธินทริยมลู   จบ  
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                                        ปญญินทริยมูล 
ปญญินทริยมูละ   มนินทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๓]   ปญญินทรียไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนิน-  
ทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   ปญญินทรียไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนินทรยีจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   ปญญินทรยีไมใชเคย 
เกิด    และมนินทรียก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนินทรยีไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ปญญิน- 
ทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  มนินทรียไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตปญญินทรียเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    มนินทรียไมใชจักเกิด  
และปญญินทรียก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   ปญญินทริยมูละ  มนินทรยิมลู ี
                                    ปญญินทริยมลู  จบ 
                อตีตานาคต  ปุคคลโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                      ปวัตติวาระ  จบ  
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                                         ปริญญาวาระ 
                                 ปจจุปนนวาระ  อนุโลม 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โสตินทรยิมูลี:- 
         [๑๓๓๔]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงโสตินทรีย   ใชไหม  ?                  
         ใช.   
         ก็หรือวา  บุคคลใดกําลังรูแจงโสตินทรีย,  บุคคลน้ันก็กําลังรูแจง 
จักขุนทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  โสตินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๕]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย     บุคคลน้ันก็กําลัง 
ละโทมนัสสนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๖]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช.  
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
             จบ   จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี  
 
จักขุนทริยมลูะ    อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๗]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๓๘]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ?                                      
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
                                       จักขุนทริยมูลี จบ  
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                                      โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ   อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๑๓๙]  บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ    อัญญินทริยมลูี:- 
         [๑๓๔๐]  บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,  บุคคลน้ันก็กําลัง 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล   ๒   จําพวกกําลังเจริญอัญญินทรีย      แตไมใชกําลังจะ 
โทมนัสสินทรีย,  บุคคลผูถึงพรอมดวยอนาคามิมรรคกําลังเจริญอัญญิน-  
ทรียดวย   กําลังจะโทมนัสสินทรียดวย. 
                     จบ  โทมนสัสินทริยมูละ  อัญญินทรยิมูลี  
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โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๑]  บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็กําลัง 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,    บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                 จบ  โสมนัสสนิทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๒]    บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็กําลังเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
             จบ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญินทริยมลู ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๓]   บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็กําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,    บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                            อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                         อัญญินทริยมูล         
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๔]   บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็กําลัง 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,     บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอัญญินทรีย   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                    จบ  อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                              ปจจุปนนาวาระ  ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ   โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๕]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค  ไมใชกาํลังรูแจงจักขุนทรีย 
แตกําลังละโทมนัสสินทรีย,    ยกเวนบุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค ๒ จําพวก 
เสียแลว      บุคคลท่ีเหลือไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย      และไมใชกําลัง 
ละโทมนัสสนิทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค     ไมใชกําลังละโทมนสัสิน- 
ทรีย    แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย     ยกเวนบุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค ๒ 
จําพวกเสียแลว   บุคคลท่ีเหลือไมใชกาํลังละโทมนัสสินทรีย   และไมใช 
กําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                       จบ  จักขุนทริยมูละ   โทมนัสสินทริยมูล ี
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จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๖]    บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย    บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี  ๘   ( โสดาปตติมรรคบุคคล)   ไมใชกําลังรูแจงจักขุน- 
ทรีย      แตกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย      ยกเวนบุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยมรรค ๒ จําพวกเสียแลว     บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลัง 
รูแจงจักขุนทรีย   และไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค       ไมใชกําลังเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย   ยกเวนบุคคลที่ถึงพรอม 
ดวยมรรค ๒ จําพวกเสียแลว     บุคคลที่เหลือนอกน้ันไมใชกําลังเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   และกไ็มใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๗]    บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญินทริยมลู ี
   
จักขุนทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๘]   บุคคลใดไมใชกําลังรูเเจงจักขุนทรีย    บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม   ? 
         บุคคลใดกระทําใหแจงอรหัตผล      บุคคลน้ันไมใชกําลังรูแจง 
จักขุนทรีย   แตกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ยกเวนอรหัต- 
มรรคบุคคล   และอรหัตผลบุคคลเสียแลว  บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใช 
กําลังรูแจงจักขุนทรีย         และก็ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวิน- 
ทรีย. 
         หรือวา      บุคคลใดไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         อรหัตมรรคบุคคลไมใชกําลังกระทําใหแจง  แต  อัญญาตาวินทรีย  
กําลังรูแจงจักขุนทรีย        ยกเวนอรหัตมรรคบุคคล   และอรหัตผล     
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บุคคลเสียแลว       บุคคลที่เหลือนอกน้ันไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญ- 
ญาตาวินทรีย   และก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                  จบ  จักขุนทรยิมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ   อนญัญาตัญญตัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๔๙]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย  บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี  ๘   (โสดาปตติมรรคบุคคล)    ไมใชกําลังละโทมนัส- 
สินทรีย   แตกําลังเจริญอนัญญาตัญญสัสามิตินทรีย,    ยกเวนบุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยมรรค  ๒  จําพวกเสียแลว     บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลัง 
ละโทมนัสสนิทรีย  และก็ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค    ไมใชกําลังเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   แตกําลังละโทมนัสสินทรีย,  ยกเวนบุคคลท่ีพรอม 
ดวยมรรค ๒ จําพวกเสียแลว      บุคคลที่เหลือนอกน้ันไมใชกําลังเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  และก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย. 
         จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูลี:-   
         [๑๓๕๐]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย   บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย    ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๒ จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  แตกําลังเจริญ 
อัญญินทรีย,        ยกเวนบุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค  ๓  จําพวกเสียแลว 
บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย     และก็ไมใชกําลัง 
เจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย  ใชไหม. 
         ใช. 
                   จบ   โสมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูลี  
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๑]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,  บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         บุคคลใดกระทําใหแจงอรหัตผล         บุคคลน้ันไมใชกาํลังละ 
โทมนัสสินทรีย        แตกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ยกเวน 
อนาคามิมรรคบุคคล   และอรหัตผลบุคคลเสียแลว    บุคคลท่ีเหลือนอก 
นั้นไมใชกําลังละโทมนสัสินทรีย          และก็ไมใชกําลังกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชกําลงักระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         อนาคามิมรรคบุคคลไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย 
แตกําลังละโทมนัสสินทรีย,    ยกเวนอนาคามิมรรคบุคคล   และอรหัต- 
ผลบุคคลเสียแลว           บคุคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลังกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย   และกไ็มใชกําลังละโทมนัสสินทรีย. 
                 จบ   โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                             อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมลู 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญินทริยมูลี:-   
         [๑๓๕๒]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค ๓ จําพวก  ไมใชกําลังเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย  แตกําลังเจริญอัญญินทรีย,  ยกเวนบุคคลที่ถึงพรอม 
ดวยมรรค ๔ จําพวกเสียแลว      บุคคลที่เหลือนอกน้ันไมใชกําลังเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  และก็ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี ๘   (โสดาปตติมรรคบุคคล)  ไมใชกําลังเจริญอัญญิน- 
ทรีย     แตกาํลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย      ยกเวนบุคคลท้ัง 
พรอมดวยมรรค ๔  จําพวกเสียแลว    บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลัง 
เจริญอัญญินทรีย   และกไ็มใชกําลังเจริญอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย. 
            จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญินทริยมลูี  
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อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๓]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล       บคุคลน้ันไมใชกําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย         แตกําลังกระทําใหแจงอัญญาตา- 
วินทรีย,   ยกเวนบุคคลท่ี   ๘   (โสดาปตติมรรคบุคคล)  และอรหัตผล 
บุคคลเสียแลว    บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย   และก็ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         หรือวา       บุคคลใดไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี ๘   (โสดาปตติมรรคบุคคล)  ไมใชกําลังกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย      แตกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ยกเวน 
บุคคลท่ี ๘     (โสดาปตติมรรคบุคคล)     และอรหัตผลบุคคลเสียแลว 
บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      และ 
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย.   
         จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                      อญัญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๔]  บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล       บคุคลน้ันไมใชกําลัง 
เจริญอัญญินทรีย    แตกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,       ยกเวน 
บุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค  ๓  จําพวก     และอรหัตผลบุคคลเสียแลว 
บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี       และก็ไมใชกําลัง 
กระทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค  ๓ จําพวก  ไมใชกําลังกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย     และกําลังเจริญอัญญินทรีย,  ยกเวนบุคคลที่ถึงพรอม 
ดวยมรรค ๓ จําพวก      และอรหัตผลบุคคลเสียแลว     บุคคลท่ีเหลือ 
นอกน้ันไมใชกําลังกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       และก็ไมใชกําลัง 
เจริญอัญญินทรีย. 
                  จบ  อัญญินทรียมูละ อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   อัญญินทริยมูล  จบ 
                                 ปจจุปปนนวาระ   จบ            
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                                    อตีตวาระ  อนุโลม 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๕]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็เคยละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๒ จําพวก    เคยละโทมนัสสินทรีย    แตไมใชเคยรูแจง 
จักขุนทรีย,     อรหัตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย     และก็เคยรูแจง 
จักขุนทรีย. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
          [๑๓๕๖]  บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย   บุคคลน้ันก็เคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    ใชไหม  ? 
          ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 1050 

         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,   บุคคล  
นั้นก็เคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก     เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    แต 
ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,     อรหัตผลบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย   และก็เคยรูแจงจักขุนทรีย. 
            จบ   จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๗]    บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,      บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ   จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๘]    บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็เคยกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ?  
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         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล         บุคคลน้ันเคยรูแจง 
จักขุนทรีย  แตไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย.       บคุคลใดได 
กระทําใหแจงแลวอรหัตผล        บุคคลน้ันเคยรูแจงจักขุนทรีย    และ 
ก็เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,     บุคคล 
นั้นก็เคยรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                      จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล   
โทมนัสสินทริยมูละ   อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๕๙]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   บุคคล 
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๔ จําพวก     เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    แต 
ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคล  ๓  จําพวก      เคยเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   และก็เคยละโทมนัสสินทรีย. 
         จบ  โทมนัสสินทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ    อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๐]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย     บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล  ๒ จําพวก   เคยละโทมนัสสินทรีย     แตไมใชเคยเจริญ 
อัญญินทรีย,   อรหัตตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย   และก็เคยเจริญ 
อัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคยละ 
โททนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ   โสมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๑]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         บุคคล ๓ จําพวก   เคยละโทมนัสสินทรีย   แตไมใชเคยกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,           อรหัตตผลบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย 
และก็เคยกระทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                  จบ  โทมนัสสนิทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   โทมนัสสินทริยมูล  จบ   
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                            อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๒]  บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก    เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     แต 
ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี,   อรหัตตผลบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย   และก็เคยเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย   บุคคลน้ันก็เคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
          จบ   อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ    อัญญินทริยมูล ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๓]  บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๗ จําพวก    เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     แต 
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,        อรหัตผลบุคคลเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย      และก็เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      บุคคล 
นั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
              จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                           อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ 
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                                       อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๔]   บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็เคย 
กระทําใหแจังอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล        บุคคลน้ันเคยเจริญ 
อัญญินทรีย      แตไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,   บุคคลใด 
ไดกระทําใหแจงแลวอรหัตผล      บุคคลนั้นเคยเจริญอัญญินทรีย   และ 
ก็เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,     บุคคล  
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                   จบ   อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     อัญญินทริยมลู  จบ 
                                อตีตาวาระ   อนุโลม   จบ  
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                                     อตีตาวาระ  ปจจนิก 
                                          จักขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ   โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๕]   บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย   บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก   ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย    แตเคยละโทม- 
นัสสินทรีย,     บุคคล ๖ จําพวก  ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย   และก็ไมใช 
เคยละโทมนัสสินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมูล ี  
 
จักขุนทริยมลูะ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๖]   บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล  ๖ จําพวก      ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย       แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    บุคคล ๒ จําพวก  ไมใชเคยรูแจงจักขุน- 
ทรีย  และก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๗]    บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี,   บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๘]  บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย      บุคคลนั้นก็ 
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล         บุคคลน้ันไมใชเคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      แตเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคล  ๘ 
จําพวก    ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        และก็ไมใชเคย 
รูแจงจักขุนทรีย. 
                  จบ  จักขุนทรยิมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                   โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๖๙]  บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล ๔ จําพวก    ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย    แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล ๒ จําพวก    ไมใชเคยละโทมนัส- 
สินทรีย  และก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ?                         
         ใช. 
        จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๐]  บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย   บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๒ จําพวก   ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี    แตเคยละโทม- 
นัสสินทรีย,   บุคคล ๖ จําพวก ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย  และก็ไมใช 
เคยละโทมนัสสินทรีย. 
                    จบ   โทมนสัสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๑]  บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
         บุคคล ๓ จําพวก         ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย 
แตเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคล ๖ จําพวก     ไมใชเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย   และกไ็มใชเคยละโทมนัสสินทรีย. 
                 จบ   โทมนัสสินทริยมูละ    อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                            อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๒]  บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี,   บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก    ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี      แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    บุคคล  ๒ จําพวก  ไมใชเคยเจริญอัญญิน- 
ทรีย   และกไ็มใชเคยเจริญอันญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
             จบ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญินทริยมลู ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๓]  บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม    ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
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         บุคคล ๗ จําพวก        ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย 
แตเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล ๒ จําพวก   ไมใชเคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย          และก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย. 
        จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                        อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                        อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๔]   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม ? 
         บุคคลใดกําลังกระทําใหแจงอรหัตผล         บุคคลน้ันไมใชเคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       แตเคยเจริญอัญญินทรีย     บุคคล ๘ 
จําพวก    ไมใชเคยกระทําใหแจงอรหัตตผล         และก็ไมใชเคยเจริญ 
อัญญินทรีย. 
                  จบ    อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     อัญญินทริยมลู  จบ 
                                       อตีตาวาระ   จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:-  
         [๑๓๗๕]  บุคคลใดจักรูแจงจักขุนทรีย,      บุคคลน้ันก็จักละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก   จักรูแจงจักขุนทรีย   แตไมใชจักละโทมนัส- 
สินทรีย,   บคุคล  ๕  จําพวก   จักรูแจงจักขุนทรีย   และก็จักละโทมนัส- 
สินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๖]  บุคคลใดจักรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล   ๖   จําพวก      จักรูแจงจักขุนทรีย     แตไมใชจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    ปุถุชนเหลาใดจักไดมรรคปุถชุนเหลาน้ัน 
จักรูแจงจักขุนทรีย   และก็จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีติทรีย,   บุคคล   
นั้นก็จักรูแจงจักขุนทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
             จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๗]   บุคคลใดจักรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ    อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๘]   บุคคลใดจักรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก็จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็จักรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตตมรรค  จักกระทําใหแจงอัญญา- 
ตาวินทรีย  แตไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคล  ๗  จําพวก  จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย  และก็จักแจงจักขุนทรีย. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญาตาวินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล   จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ   อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๗๙]  บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล   ๔  จําพวก   จักละโทมนสัสินทรีย    แตไมใชจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    ปุถุชนเหลาใดจักไดมรรคปุถชุนเหลาน้ัน 
จักละโทมนัสสินทรีย  และก็จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็จักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
        จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๐]  บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็จักละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๒ จําพวก  จักเจริญอัญญนิทรีย  แตไมใชจักละโทมนัส- 
สินทรีย,   บคุคล ๕ จําพวก   จักเจริญอัญญินทรีย    และก็จักละโทม- 
นัสสินทรีย. 
                     จบ   โทมนสัสินทริยมูละ  อัญญินทรยิมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๑]   บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล  
นั้นก็จักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๓ จําพวก     จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        แต 
ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย      บุคคล ๕ จําพวก         จักกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย   และกจั็กละโทมนัสสินทรีย. 
                จบ   โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 โทมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                             อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมลู 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๒]  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, บุคคล 
นั้นก็จักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย.    บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๖  จําพวก     จักเจริญอัญญินทรีย    แตไมใชจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     ปถุุชนเหลาใดจักไดมรรคปุถชุนเหลาน้ัน  
จักเจริญอัญญินทรีย   และก็จักเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย. 
            จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อัญญินทริยมลู ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๓ ]  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  บุคคล 
นั้นก็จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม   ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย.     บุคคล 
นั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล  ๗ จําพวก     จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        แต 
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,     ปุถุชนเหลาใดจักไดมรรค 
ปุถุชนเหลาน้ัน    จักการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        และก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         จบ   อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                           อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                          อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๔]  บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,  บุคคลน้ันก็จักกระทํา  
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็จักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค       จักกระทําใหแจงอัญญา- 
ตาวินทรีย   แตไมใชจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคล ๗  จาพวก  จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย   และก็จักเจริญอัญญินทรยี. 
                      จบ  อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                       อัญญินทริยมูล  จบ 
                                  อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 1074 

                                 อนาคตวาระ  ปจจนิก 
                                       จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๕]  บุคคลใดไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย  บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม. 
         บุคคล  ๒  จําพวก     ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย     แตจักรูแจง 
จักขุนทรีย,   บุคคล ๓ จําพวก  ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย  และก็ไมใช 
จักรูแจงจักขุนทรีย. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมลู 
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๖]  บุคคลใดไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย   บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๖  จําพวก     ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคล ๓ จําพวก   ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย   และกไ็มใชจักรูแจงจักขุนทรีย. 
             จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๗]  บุคคลใดไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรยี   บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                        จบ  จักขุนทริยมูละ    อัญญินทริยมลูี  
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จักขุนทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๘]   บุคคลใดไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค       ไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย 
แตจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,        บุคคล ๒ จําพวก    ไมใชจัก 
รูแจงจักขุนทรีย   และกไ็มใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจง  อัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
                   จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                     โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๘๙]   บุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๔  จําพวก    ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
และจักละโทมนัสสินทรีย,      บุคคล  ๕  จําพวก    ไมใชจักเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   และก็ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย.  
          จบ  โทมนัสสินทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูละ:- 
         [๑๓๙๐]   บุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก     ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย     แตกไ็มใช 
จักเจริญอัญญินทรีย,      บุคคล ๓ จําพวก    ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย 
และก็ไมใชจักเจริญอัญญนิทรีย.   
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         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรยี,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  โทมนสัสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๑]   บุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย    บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย    แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย       บุคคล  ๒ จําพวก   ไมใชจักละโทมนัสสิน-  
ทรีย   และกไ็มใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                 จบ  โสมนัสสนิทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 โทมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                             อนัญญาตัญญัสสมีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๒]   บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
บุคคลน้ันก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๖  จําพวก     ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักเจริญอัญญินทรีย      บุคคล ๓ จําพวก      ไมใชจักเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย   และก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรยี,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
            จบ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญินทริยมลู ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๓]   บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
บุคคลน้ันก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๗  จําพวก     ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        บุคคล  ๒  จําพวก    ไมใชจัก  
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เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย        และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญ-  
ญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
        จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                        อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                      อญัญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๔]   บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตตมรรค     ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย 
แตจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,        บุคคล ๒ จําพวก    ไมใชจัก 
เจริญอัญญินทรีย   และกไ็มใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  
บุคคลน้ันก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   อัญญินทริยมูล  จบ 
                                    อนาคตวาระ  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๕]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก็เคยละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.   
         ก็หรือวา บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็กําลังรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๒ จําพวก    เคยละโทมนัสสินทรีย   แตไมใชกําลังรูแจง 
จักขุนทรีย,    บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตตมรรค   เคยละโทมนัสสินทรีย 
และก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ   โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๖]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
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         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  แตไมใช 
กําลังแจงจักขุนทรีย     บคุคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค    เคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีติทรีย   และก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
             จบ  จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๗]   บุคคลใดกําลังรูเเจงจักขุนทรีย,      บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,      บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๘]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็เคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ?  
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         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญาวินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล  จบ   
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๓๙๙]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมใช 
กําลังละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค  เคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  และก็กาํลังละโทมนัสสินทรีย. 
          จบ   โทมนัสสนิทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี   
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๐]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคย 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใชไหม. 
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         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็กําลังละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                         โทมนัสสนิทริยมูละ  อัญญินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๑]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                 จบ  โทมนัสสนิทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 โทมนัสสินทริยมลู   จบ  
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                         อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๒]   บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
บุคคลน้ันก็เคยเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
           จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญนิทริยมูล ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๓]   บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
บุคคลก็เคยกระทําใหรูแจงอัญญาตาวินทรีย       ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลเคยกระทําใหรูแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
      จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ     อัญญาตาวินทรียมูล ี
                         อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ 
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                                     อญัญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๔]   บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
                  จบ   อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    อัญญินทริยมลู จบ 
                        ปจจุปปนนาตีวาระ   อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 1089 

                         ปจจุปปนนาตีตวาระ   ปจจนิก 
                                     จกัขุนทริยมูล 
จักขุนทริยมลูะ    โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๕]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๒ จําพวก  ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย    แตเคยละโทม- 
นัสสินทรีย     บุคคล ๖ จําพวก    ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  และก็ 
ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
                   จบ  จักขุนทริยมูละ  โสมนัสสินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๖]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๖ จําพวก     ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย     แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    บุคคล ๒ จําพวก ไมใชกําลังรูแจงจักขุน- 
ทรีย   และกไ็มใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม   ? 
         ใช. 
            จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๗]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย     แตเคยเจริญอัญญิน- 
ทรีย    บุคคล  ๗  จําพวก  ไมใชกําลงัรูแจงจักขุนทรีย    และกไ็มใชเคย 
เจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย, บุคคลน้ันก็ไมใช 
กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ?  
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค    ไมใชเคยเจริญอัญญนิทรีย  
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แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคล ๗ จําพวก  ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย 
และก็ไมใชกาํลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                        จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมลูี                        
 
จักขุนทริยมลูะ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๘]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม   ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย      แตเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย,   บุคคล  ๘  จําพวก  ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย   และ 
ก็ไมใชเคยการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค         ไมใชเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย  แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคล  ๘  จําพวก ไมใชเคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      และก็ไมใชกําลงัรูแจงจักขุนทรีย. 
                   จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๐๙]  บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   บุคคลนั้นก็ 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    ใชไหม    ? 
         บุคคล ๖ จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย    แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    บุคคล ๒ จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนัส- 
สินทรีย  และก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ัน   ก็ไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.   
          จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๐]  บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม   ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   แตเคยเจริญอัญญิน- 
ทรีย    บุคคล ๗ จําพวก ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  และก็ไมใชเคย 
เจริญอัญญินทรีย.  
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         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค   ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย 
แตกําลังละโทมนัสสินทรีย,     บุคคล ๗ จําพวก   ไมใชเคยเจริญอัญญิน- 
ทรีย   และกไ็มใชกําลังละโทมนัสสินทรีย. 
                   จบ    โทมนสัสินทริยมูละ  อัญญินทรยิมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๑]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,  บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  แตเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย       บุคคล ๘ จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนสัสินทรีย 
และก็ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค       ไมใชเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย  แตกําลังละโทมนัสสินทรีย   บุคคล ๘ จําพวก  ไมใช 
เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        และก็ไมใชกําลังละโทมนัสสิน- 
ทรีย. 
                 จบ   โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                            อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๒]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  แตเคย 
เจริญอัญญินทรีย,   บุคคล  ๗  จาพวก  ไมใชกําลงัเจริญอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย   และก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย  แตกําลังเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย,    บุคคล ๗ จําพวก  ไมใชเคยเจริญอัญญนิทรีย  และ 
ก็ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
               จบ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  อัญญนิทริยมูล ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๓]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   แตเคย 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล  ๘  จําพวก   ไมใชกําลังเจริญ  
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อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย       และก็ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตา- 
วินทรีย. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ี   ๘  ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย     แตกําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   บุคคล  ๘  จําพวก  ไมใชเคยกระทําให 
แจงอัญญาตาวินทรีย      และก็ไมใชกาํลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีติน- 
ทรีย. 
          จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                       อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๔]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ัน 
ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย    แตเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย         บคุคล ๖ จําพวก    ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย 
และก็ไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมใชเคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยมรรค  ๓  จําพวก    ไมใชเคยกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย   แตกําลังเจริญอัญญินทรีย,   บุคคล ๖ จําพวก   ไมใช 
เคยกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   และก็ไมใชกาํลังเจริญอัญญินทรีย. 
                  จบ    อัญญินทริยมูละ    อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                      อัญญินทริยมลู  จบ 
                                 ปจจุปปนนาตีตวาระ   จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๕]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็จักละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,     บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                      จบ   จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๖]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
         ไมใช. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๗]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็จัก 
เจริญอัญญินทรีย  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็กําลังรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                        จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๘]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขุนทรีย,       บุคคลน้ันก็จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย    ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล ๗ จําพวก        จักการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย     แต 
ไมใชกําลังรูเเจงจักขุนทรีย      บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรค     จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       และก็กําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                    จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    จักขุนทริยมูล    จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ   อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๑๙]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,  บุคคลน้ันก็ 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ    อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๐]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็จัก  
เจริญอัญญินทรีย    ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา    บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย     บุคคลน้ันก็กําลังละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล  ๖  จําพวก  จักเจริญอัญญินทรีย  แตไมใชกําลังละโทม- 
นัสสินทรีย,   ถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค   จักเจริญอัญญินทรยี 
และก็กําลังละโทมนัสสินทรีย. 
                     จบ  โทมนสัสินทริยมูละ  อัญญินทรยิมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๑]   บุคคลใดกําลังละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก็จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      บุคคล 
นั้นก็กําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล   ๗   จําพวก      จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย         แต 
ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   บุคคลที่ถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค  จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   และก็กําลังละโทมนัสสินทรีย. 
                จบ   โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     โทมนัสสินทริยมูละ  
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                           อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๒]     บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็จักเจริญอัญญนิทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็กําลัง 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๖ จําพวก     จักเจริญอัญญินทรีย     แตไมใชกําลังเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    บุคคลท่ี   ๘   จักเจริญอัญญินทรีย   และก ็
กําลังเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย. 
              จบ    อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญินทริยมูล ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๓]     บุคคลใดกาํลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ?  
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         บุคคล   ๗   จําพวก     จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  แต 
ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,  บุคคลท่ี  ๘ จักกระทําให 
แจงอัญญาตาวินทรีย      และก็ยังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                        อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๔]   บุคคลใดกําลังเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก็จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็กําลังเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๕ จําพวก     จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        แต 
ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,        บุคคลผูถึงพรอมดวยมรรค ๓ จําพวก 
จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      และก็กําลังเจริญอัญญินทรีย. 
                    จบ  อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     อัญญินทริยมลู  จบ 
                      ปจจุปปนนานาคตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                           ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก 
                                         จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๕]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๕ จําพวก   ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย    แตจักละโทม- 
นัสสินทรีย,   บุคคล ๔ จําพวก ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  และก็ไมใช 
จักจะโทมนัสสินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย,      บุคคลน้ันก็ 
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค   ไมใชจักละโทมนัสสนิทรีย 
แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคล ๔ จําพวก ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย 
และก็ไมใชกาํลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   โทมนัสสินทริยมูล ี  
 
จักขุนทริยมลูะ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๖]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจักไดมรรค        ปถุุชนเหลาน้ันไมใชกําลังรูแจง 
จักขุนทรีย   แตจักเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล  ๘  จําพวก 
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย     และก็ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย.                                                                             
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค    ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย  แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคล  ๘  จําพวก  ไมใช 
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   และก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย. 
             จบ   จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๗]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๗ จําพวก     ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย        แตจักเจริญ 
อัญญินทรีย,    บุคคล  ๒   จําพวก ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรยี   และก็ไมใช 
จักเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย,      บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัตมรรค     ไมใชจักเจริญอัญญนิทรีย 
แตกําลังรูแจงจักขุนทรีย,    บุคคล ๒ จําพวก  ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย 
และก็ไมใชกาํลังรูแจงจักขุนทรีย. 
                       จบ   จักขุนทริยมูละ    อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๘]   บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย     บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักกระทาใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๗  จําพวก  ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  แตจักกระทําให 
แจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล ๒ จําพวก  ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย 
และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                    จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                     จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๒๙]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไดมรรค      ปถุชุนเหลาน้ันไมใชกําลังละโทม- 
นัสสินทรีย   แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล ๘ จําพวก 
ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   และกไ็มใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย                         
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอนาคามิมรรค   ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญ- 
ญัสสมีตินทรีย   แตกําลังละโทมนัสสนิทรีย,   บุคคล  ๘  จําพวก  ไมใช 
จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     และก็ไมใชกําลังละโทมนัสสิน- 
ทรีย. 
          จบ   โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๐]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ?  
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         บุคคล  ๖  จําพวก    ไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย    แตจักเจริญ 
อัญญินทรีย,    บุคคล ๓ จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   และก ็
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย,     บุคคลน้ันก ็
ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช.  
                   จบ  โทมนัสสินทริยมูละ    อัญญินทรยิมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ    อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๑]   บุคคลใดไมใชกําลังละโทมนัสสนิทรีย,  บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         บุคคล ๗ จําพวก  ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย   แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,       บุคคล  ๒  จําพวก   ไมใชกําลังละโทมนัส- 
สินทรีย   และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         ใช.  
               จบ  โทมนัสสินทริยมูละ     อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  โทมนัสสินทริยมูล จบ  
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                           อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๒]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก    ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักเจริญอัญญินทรีย   บุคคล ๓ จําพวก ไมใชกาํลังเจริญอนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย   และกไ็มใชจักเจริญอัญญินทรยี.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรยี   บุคคลน้ันก็ไมใช 
กําลังเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         ใช. 
           จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ   อัญญินทริยมูล ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๓]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสมีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม  ? 
         บุคคล ๗ จําพวก   ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย     บุคคล  ๒  จําพวก   ไมใชกําลัง  
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เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย         และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญ- 
ญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย    ใชไหม  ? 
         ใช. 
       จบ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                         อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                     อญัญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๔]   บุคคลใดไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      ใชไหม   ? 
         บุคคล  ๕ จําพวก    ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรีย    แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,        บุคคล ๒ จําพวก    ไมใชกําลังเจริญอัญ- 
ญินทรีย   และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา          บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย 
บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                   จบ  อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   อัญญินทริยมูล  จบ 
                            ปจจุปปนนานาคตวาระ  จบ  
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                                อตีตานาคตวาระ  อนุโลม 
                                         จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ  โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๕]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็จักละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ?  
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                     จบ  จักขุนทริยมูละ   โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๖]   บุคคลน้ันเคยรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล 
นั้นก็เคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
             จบ  จักขุนทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี  
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จักขุนทริยมลูะ  อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๗ ]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,   บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขุนทรีย  ใชไหม  ?  
         ไมใช. 
                         จบ  จักขุนทริยมูละ    อัญญินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ    อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๘]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขุนทรีย,  บุคคลน้ันก็จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      บุคคล 
นั้นก็เคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                       จักขุนทริยมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๖ ภาค ๒ - หนาท่ี 1114 

                                     โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๓๙ ]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,     บุคคลน้ันก็จัก 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล 
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย        ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
       จบ   โทมนัสสินทริยมูละ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๐]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย, บุคคลน้ันก็จักเจริญ 
อัญญินทรีย   ใชไหม   ? 
         บุคคล ๒ จําพวก     เคยละโทมนัสสินทรีย     แตไมใชจักเจริญ 
อัญญินทรีย,       พระอนาคามีเคยละโทมนัสสินทรีย     และก็จักเจริญ 
อัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,    บุคคลน้ันก็เคยละ 
โทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๖ จําพวก   จักเจริญอัญญนิทรีย   แตไมใชเคยละโทม- 
นัสสินทรีย    พระอนาคามีจักเจริญอัญญินทรีย   และก็เคยละโทมนัส- 
สินทรีย. 
                       จบ  โทมนสัสินทริยมูละ  อัญญินทรยิมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๑]   บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก็จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         พระอรหันตเคยละโทมนัสสินทรีย     แตไมใชจักกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย   บุคคล  ๒  จําพวก  เคยละโทมนัสสินทรีย  และก็จัก 
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๖ จําพวก  จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  แตไมใช 
เคยละโทมนัสสินทรีย    บุคคล ๒ จําพวก       จักกระทําใหแจงอัญญา- 
ตาวินทรีย    และก็เคยละโทมนัสสินทรีย. 
                จบ  โทมนัสสนิทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 โทมนัสสินทริยมลู  จบ  
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                             อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมลู 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๒]   บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็จักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๒ จําพวก เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   แตไมใช 
จักเจริญอิญญินทรีย,    บุคคล  ๕  จําพวก   เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย   และก็จักเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็เคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก     จักเจริญอัญญินทรีย     แตไมใชเคยเจริญ  
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย     บุคคล  ๕  จําพวก    จักเจริญอัญญินทรีย 
และก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
           จบ   อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ    อัญญินทริยมลู ี
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ  อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๒๒๓]   บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย,  บุคคล 
นั้นก็จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       ใชไหม  ? 
         พระอรหันตเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย         แตไมใชจัก  
กระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,           บุคคล   ๖   จําพวก     เคยเจริญ  
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อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย      และก็จักการทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,     บุคคล 
นั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล ๒ จําพวก     จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       แต 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   บุคคล ๖ จําพวก  จักกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย   และเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสาตินทรีย. 
         จบ   อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                         อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                      อญัญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๔]   บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย,  บุคคลน้ันก็จักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย     ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,       บุคคล 
นั้นก็เคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                จบ   อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                 อัญญินทริยมูล  จบ  
                         อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ 
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                               อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก 
                                        จักขุนทริยมลู 
จักขุนทริยมลูะ    โทมนัสสินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๕]   บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย     บุคคลนั้นก็ 
ไมใชจักละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ?  
         บุคคลจําพวก   ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย   แตจักละโทมนัส- 
สินทรีย   บุคคล ๕ จําพวก ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย   และไมใชก็จักละ 
โทมนัสสินทรีย. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชจักละโทมนัสสินทรีย,    บุคคลน้ันก ็
ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         พระอรหันตไมใชจักละโทมนัสสินทรีย      แตเคยรูแจงจักขุน- 
ทรีย,    บุคคล  ๔  จําพวก   ไมใชจักละโทมนัสสนิทรีย   และก็ไมใชเคย 
รูแจงจักขุนทรีย. 
                     จบ   จักขุนทริยมูละ  โทมนัสสินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยิมลูะ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๖]   บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,      บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม  ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจักไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ันไมใชเคยรูแจงจักขุน- 
ทรีย   แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   บุคคล  ๘ จําพวก ไมใช 
เคยรูแจงจักขุนทรีย   และก็ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม   ? 
         พระอรหันตไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  แตเคย 
รูแจงจักขุนทรีย,     บุคคล  ๘  จําพวก    ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัส- 
สามีตินทรีย   และก็ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย. 
           จบ   จักขุนทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๗]   บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม   ? 
         บุคคล ๗ จําพวก    ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย    แตจักเจริญอัญ- 
ญินทรีย,    บุคคล ๒ จําพวก    ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย    และก็ไมใช 
จักเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย   บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยรูแจงจักขุนทรีย   ใชไหม  ?  
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         พระอรหันตไมใชจักเจริญอัญญนิทรีย  แตเคยรูแจงจักขุนทรีย, 
บุคคล ๒ จําพวก     ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย     และก็ไมใชเคยรูแจง 
จักขุนทรีย. 
                      จบ  จักขุนทริยมูละ  อัญญินทริยมลู ี
 
จักขุนทริยมลูะ   อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๘]    บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย,     บุลคลนั้นก็ 
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        ใชไหม   ? 
         บุคคล ๘ จําพวก     ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย     แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,       ปุถุชนเหลาใดจักไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ัน 
ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย      และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวิน- 
ทรีย. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมใชจักกระทําใหรูแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย  ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชจักกระทําใหรูแจงอัญญาตาวินทรีย     แตเคย 
รูแจงจักขุนทรีย    ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันไมใช 
จักกระทําใหรูแจงอัญญาตาวินทรีย   และก็ไมใชเคยรูแจงจักขุนทรีย.  
                 จบ   จักขุนทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                   จักขุนทริยมูล  จบ  
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                                    โทมนัสสินทริยมูล 
โทมนัสสินทริยมูละ  อนญัญาตัญญัสสามีตินทริยมูลี:- 
         [๑๔๔๙]   บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันไมใชเคยละโทมนัส- 
สินทรีย    แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,     บุคคล  ๖ จําพวก  
ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย     และก็ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล   ๓  จําพวก     ไมใชจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตเคยละโทมนัสสินทรีย,    บุคคล ๖ จําพวก   ไมใชจักเจริญอนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย        และก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย. 
         จบ   โทมนัสสินทริยมูละ  อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๕๐]   บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม   ?  
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         บุคคล ๖ จําพวก    ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย     แตจักเจริญ 
อัญญินทรีย     ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค    ปถุชุนเหลาน้ันไมใชเคย 
ละโทมนัสสนิทรีย  และก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล   ๒ จําพวก    ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย    แตเคยละโทม- 
นัสสินทรีย,   ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค      ปถุุชนเหลาน้ันไมใชเจริญ 
อัญญินทรีย  และก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย.  
                    จบ  โทมนัสสินทริยมูละ  อัญญินทริยมูล ี
 
โทมนัสสินทริยมูละ    อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๕๑]   บุคคลใดไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย,   บุคคลน้ันก ็
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย   ใชไหม   ? 
         บุคคล ๖ จําพวก    ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย    แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,       ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลา 
นั้นไมใชเคยละโทมนัสสนิทรีย           และก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญ- 
ญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา          บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย  ใชไหม  ?  
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         พระอรหันตไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       แตเคย 
ละโทมนัสสนิทรีย,    ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันไมใช 
จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย     และก็ไมใชเคยละโทมนัสสินทรีย. 
                จบ   โทมนัสสินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                  โทมนัสสินทริยมูล  จบ  
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                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญินทริยมูลี:- 
         [๑๔๕๒]   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก    ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักเจริญอัญญินทรีย,    ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ัน 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   และก็ไมใชจักเจริญอัญญิน- 
ทรีย. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดไมใชจักเจริญอัญญินทรีย      บุคคลน้ันก็ 
ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  ใชไหม   ? 
         บุคคล ๒ จําพวก      ไมใชจักเจริญอัญญินทรีย      แตเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,    ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค  ปุถุชนเหลา 
นั้นไมใชจักเจริญอัญญินทรีย  และก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามี- 
ตินทรีย. 
              จบ  อนัญญตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อัญญินทริยมลูี   
 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูละ   อญัญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๕๓]   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย, 
บุคคลน้ันก็ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ?  
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         บุคคล ๒ จําพวก      ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
แตจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,        ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค 
ปุถุชนเหลาน้ันไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย          และก ็
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา          บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย,  
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย        แตเคย 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย,   ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปถุุชน 
เหลาน้ันไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย     และก็ไมใชเคยเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. 
         จบ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทริยมูละ    อัญญาตาวินทริยมูล ี
                          อนัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูล  จบ  
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                                       อัญญินทริยมูล 
อัญญินทริยมูละ  อัญญาตาวินทริยมูลี:- 
         [๑๔๕๔]   บุคคลใดไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย,   บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  ใชไหม  ? 
         บุคคล  ๘  จําพวก    ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย    แตจักกระทํา 
ใหแจงอัญญาตาวินทรีย,      ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค      ปถุุชน 
เหลาน้ันไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย            และก็ไมใชจักกระทําใหแจง 
อัญญาตาวินทรีย. 
         ก็หรือวา          บุคคลใดไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย  
บุคคลน้ันก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรยี  ใชไหม  ? 
         พระอรหันตไมใชจักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย       แตเคย 
เจริญอัญญินทรีย,     ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันไมใช 
จักกระทําใหแจงอัญญาตาวินทรีย      และก็ไมใชเคยเจริญอัญญินทรีย. 
                  จบ  อัญญินทริยมูละ   อัญญาตาวินทริยมูล ี
                                    อัญญินทริยมลู  จบ 
                                  อตีตานาคตวาระ   จบ  
                                           ยมก  จบ   
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                                  อรรถกถาอินทริยยมก 
         บัดนี้เปนการพรรณนา   อันทริยยมก     ทีพ่ระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงในลําดับตางจากธรรมยมก    เพราะทรงรวบรวมธรรมท้ังหลาย 
มีกุศลธรรมเปนตน  ที่พระองคทรงแสดงแลวในมูลยมกเหลาน้ันใหเปน 
สวนหนึ่ง    ดวยอํานาจแหงธรรมที่ไดอยู    ในอินทริยยมกน้ันพึงทราบ 
การกําหนดพระบาลี   โดยนัยที่กลาวแลวในขันธยมกเปนตน. 
         ก็แมในอินทริยยมกนี้      มหาวาระ ๓   มีปณณัตติวาระเปนตน 
และอนันตรวาระ   ที่เหลอืก็เปนเชนกับที่มาแลวในยมกทั้งหลายมีขันธ- 
ยมกเปนตน    พรอมดวยประเภทแหงกาลเปนตน     แตวายมกท้ังหลาย 
มีมากกวาธาตุยมกเพราะความท่ีแหงอินทรียทั้งหลายมีมาก       ก็ทานไม 
ประกอบ   ชวิหายตนะ   และกายายตนะ   กับดวย   จักขวายตนะ   และ 
จักขุธาตุ   ในนัยอันมีจักขวายตนะและจักขุธาตุเปนมูล    ในปคุคลวาระ 
เปนตน   ในหนหลัง    และไมถือเอายมกท้ังหลาย    มชีิวหายตนะและ 
กายายตนะเปนมูล  ฉันใด    แมในอินทริยยมกน้ี      ทานก็ไมประกอบ 
ชิวหินทรียและกายินทรีย   ในนัยอันมจัีกขุนทรียเปนมูล  และไมถือเอา 
ยมกท้ังหลายท่ีมีชิวหินทรีย   และกายนิทรียเปนมูล   ฉันนั้น   พึงทราบ 
เหตุในการไมถือเอายมกท้ังหลายเหลาน้ัน   ตามนัยที่ทานกลาวไวแลวใน 
ยมกน้ันนั่นแหละ.  
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         สวน  มนินทรีย  พึงทราบวา  ทานประกอบแลวดวยมูลทั้งหลาย 
มีจักขุนทรียเปนมูลเปนตน   ฉันใด   แมกับมูลทั้งหลายมีอิตถินทรียเปน 
มูล   ก็ฉันนัน้นั่นแหละ   มนินทรียยอมถึงการประกอบ    เพราะเหตุใด  
เพราะเหตุนั้น  พึงทราบวา  ทานไมประกอบแลว  โดยลําดับ   บทที่วางไว 
(แต) ประกอบไวในท่ีสุดกับมูลทั้งหลายมีจักขุนทรียเปนตน   แมทั้งหมด. 
         ทานประกอบอิตถินทรีย  กับ   จักขุนทรีย,    ปุริสินทรีย   กับ 
จักขุนทรีย,   ชีวิตินทรีย  กับ  จักขุนทรีย,   สุขินทรีย   ทุกขินทรีย  โทม- 
นัสสินทรียไมมีในปฏิสนธิ   เพราะเหตุนั้นทานจึงไมถือเอา. 
         โสมนสัสินทรีย     อุเปกขินทรีย     ทานถือเอาแลวในปฏิสนธิ 
เพราะเกิดมีพรอมกับการเกิดข้ึน   อินทรีย  ๕  อยางมีสัทธินทรียเปนตน 
ก็เหมือนอยางนั้น     อินทรียที่เปนโลกตุตร  ๓  อยาง    ทานก็ไมถือเอา 
เพราะไมมีในปฏิสนธิ      อินทรียเหลาใดทานถือเอาแลวดวยอํานาจแหง 
อินทรียเหลาน้ัน    พึงทราบการนับยมกในนัยอันมีจักขุนทรียเปนมูลใน 
อินทริยยมกนี้    ดวยประการฉะน้ี     ก็ในท่ีนี้พึงทราบการนับยมกในนัย 
อันมีจักขุนทรียเปนมูลในที่นี้ฉันใด  ในที่ทั้งปวง   ก็ฉันนั้น  พึงทราบ 
การกําหนดพระบาลีในวาระท้ังหลายอยางน้ีกอนวา       ก็ยมกเหลาใดท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลวควรนับยมกท้ังหลายดวยสามารถแหง 
ยมกเหลาน้ัน    อีกอยางหนึ่ง    เมื่อนับ    พึงนับดวยสามารถแหงโมฆะ 
ปุจฉา.  
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         ก็ในการวินิจฉัยเน้ือความน้ี    พึงทราบนัยมุขนี้ดังตอไปนี้. 
         คําวา   สจกฺขุกาน   น   อตฺถีน       ทานกลาวแลวดวยสามารถ  
แหงสัตวทั้งหลายที่มีรูป    มีพรหมปาริสัชชาเปนตน    และดวยสามารถ 
แหงบุรุษเพศและผูไมมีเพศ     เพราะวาอิตถินทรียยอมไมเกิดแกพรหม 
บุรุษเพศ   และผูไมมีเพศเหลาน้ัน. 
         คําวา   สจกฺขุกาน   น   ปุรสาน    ทานกลาวแลวดวยสามารถ 
แหงรูปพรหมดวย    แหงสตรีเพศและบุคคลผูไมมีเพศดวย    เพราะวา 
ปุริสินทรียยอมไมเกิดแกรูปพรหม   สตรีและผูไมมีเพศเหลานั้น. 
         คําวา   อจกฺขุกาน  อปุปชฺชนฺตาน  เตส   ชีวิตินฺทริย  อุปฺ- 
ปชฺชติ   ทานกลาวหมายเอาสัตวทั้งหลายในเอกโวการภพ  จตุโวการภพ 
และในกามธาตุ. 
         คําวา   สจกฺขุกาน   วินา  โสมนสฺเสน     ทานกลาวแลวดวย 
สามารถแหงบุคคลผูปฏิสนธิดวยมหาวิบากปฏิสนธิ  ๔   ที่เกิดพรอมดวย 
อุเบกขา. 
         คําวา   สจกฺขุกาน   วินา   อุเปกขฺาย    ทานกลาวดวยสามารถ 
แหงบุคคลผูปฏิสนธิพรอมดวยโสมนัส. 
         คําวา   อุเปกฺขาย    อจกฺขุกาน      ทานกลาวดวยสามารถแหง 
อเหตุกปฏิสนธิ. 
         คําวา   อเหตุกาน    ทานกลาวแลวเพราะความไมมีแหงอินทรีย 
ทั้งหลายมีสัทธินทรียเปนตน   กับดวยอเหตุกปฏิสนธิ.  
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         จริงอยู  ในอเหตุกปฏิสนธิ   ยอมไมมีศรัทธา   สติ  ปญญา  แน- 
นอน   แตสมาธิและวิริยะ   ยอมไมถงึความเปนอินทรีย. 
         คําวา   สเหตุกาน    อจกฺขุกาน     ทานกลาวแลวดวยอํานาจ 
คัพภเสยยกสัตว  และพรหมท่ีไมมีรูป   ก็พวกสเหตุกะอ่ืนชื่อวา  อจกฺข-ุ 
โก =  ไมมีจกัขุ  ยอมไมมี. 
         คําวา   สจกขฺุกาน    อเหตุกาน     ทานกลาวหมายเอาสัตวใน 
อบายดวยสามารถแหงโอปปาติกะ. 
         คําวา   สจกฺขุกาน    าณวปฺปยุตฺตาน    ทานกลาวหมายเอา 
สัตวที่ปฏิสนธิดวยเหตุสอง  ในกามธาตุ. 
         คําวา   สจกฺขุกาน    าณสมฺปยุตฺตาน     กลาวหมายเอารูป 
พรหมดวย   เทวดาและมนุษยในกามาวจรดวย. 
         คําวา   าณสมฺปยุตฺตาน   อจกขฺุกาน     ทานกลาวหมายเอา 
อรูปพรหม   และติเหตุกสัตวผูเกิดในครรภ. 
         ในชีวิตินทรียมูล  คําวา  วินา  โสมนสฺเสน  อปฺุปชฺชนฺตาน 
ทานกลาวหมายเอาชีวิตินทรียแมทั้งสองอยาง. 
         คําวา   ปวตฺเต  โสมนสฺสวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   อุปฺปาทกฺขเณ 
ทานกลาวหมายเอาอรูปชีวิตินทรีย. 
         พึงทราบการประกอบ    ชีวิตินทรียดวยสามารถปฏิสนธิ    และ 
ปวัตติ    แมในที่ทั้งปวงโดยนัยนี้     แมในมูลทั้งหลายมีโสมนสัสินทรีย  
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เปนมูลเปนตน    พึงถือเอาเนื้อความดวยสามารถแหงปฏิสนธิและปวัตติ 
นั้นแหละ   แตในปฏิโลมนัย    ในนโิรธวาระ    พึงทราบการเกิด   การ 
ไมเกิด    การดับ  และการไมดับ  ในจุติ  ปฏิสนธ ิ และปวัตติ   แมทั้ง ๓ 
กาลดวยสามารถแหงธรรมท้ังหลายเหลาน้ันดวย  เหลาอ่ืนดวยตามท่ีได. 
         ใน  อนาคตวาระ   คําวา   เอเตเนว๑  ภาเวน   ดังน้ี    อธิบายวา 
ดวยการถือเอาปุริสปฏิสนธินั้นแหละ      เพราะไมถึงซ่ึงอิตถีภาวะ     ใน 
ลําดับดวยปุริสภาวะนั้นน่ันแหละ. 
         คําวิสัชนาวา    กติจิ  ภเว   ทสฺเสตฺวา     ปรินพฺิพายิสฺสนฺติ 
อธิบายวา   บุรุษใดถือเอาแลวซ่ึงปฏิสนธิในภูมิไร ๆ   ไมถึงแลวซ่ึงอิตถี- 
ภาวะ    จักปรินิพพาน   เทียว    ( หมายความวาเกิดในภพใดดวยเพศใด  
จักปรินิพพานดวยเพศน้ันในภพนั้น) 
         แมในปญหาที่สองก็นัยนี้    ก็บทวา   มนินทรียดวยไมเคยเกิด 
ในภังคขณะแหงอุปตติจิตของสุทธาวาสพรหม  ดังนี้   ในอตีตวาระ 
ดวยปจจุบันวาระ   ( ปจจุปนนาตีตวาระ )   อธิบายวา    บัณฑิตไมถือเอา 
เนื้อความดวยอํานาจการกาวลวงอุปาทขณะเหมือนกับในจิตตยมก     แต 
ควรถือเอาดวยอํานาจแหงการไมเคยเกิดข้ึนในภพนั้น        พึงทราบการ 
วินิจฉัยเน้ือความในปวัตติวาระ   แมทั้งหมดโดยนัยมุขน้ี. 
         ก็ใน   ปริญญาวาระ     ทานแสดงจักขุโสตยมกอยางเดียวเทาน้ัน 
ในมูลทั้งหลายมีจักขุมูลเปนตน      ก็เพราะทานแสดงอินทรียทั้งหลายท่ี  
บุคคลไมควรกําหนดรู   ที่เปนโลกิยอัพยากตะดวย   ที่เจือดวยโลกิยอัพ- 
๑.  บาลีใช  เอเตเนว  อรรถกถาใช  เอเกเนว  
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ยากตะดวย    แมที่เหลือ   เหตุนั้นทานจึงแสตงอินทรีย   ที่ทานไมแสดง 
เหลาน้ัน   โดยนัยนี้นั่นเทียว     ก็เพราะอกุศลเปนธรรมอันบุคคลพึงละ 
โดยสวนเดียว   กุศลพึงเจริญโดยสวนเดียว   โลกุตตระอันเปนอัพยากตะ 
อันบุคคลพึงทําใหแจง   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   ยอมละโทม- 
นัสสินทรีย   ยอมเจริญอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย    ยอมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย    ก็อัญญนิทรียบุคคลควรเจริญก็มี  ควรทํา 
ใหแจงก็มี   อัญญินทรียนั้นทานถือเอาดวยอํานาจการภาวนา    (การทํา 
ใหเจริญ )                                                                      
         ในคําท้ังหลายเหลานั้น   คําวา  เทฺว  ปุคฺคลา  ไดแก    ผูพรอม- 
เพรียงดวยสกทาคามี    และผูพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ในบุคคล 
ทั้งสองนั้น   คนหน่ึงชื่อวา  ยอมไมละโทมนัสสินทรีย  เพราะไมสามารถ 
ตัดขาดได    คนหน่ึงชื่อวา     ยอมไมละโทมนัส     เพราะความท่ีทานละ 
โทมนัสสินทรียแลว. 
         บทวา   จกฺขุนฺทฺริย  น   ปริชานาติ  ไดแกยอมไมรูทั่ว   เพราะ 
ความท่ีแหงทานไมสามารถยังมรรคทีย่ังไมเกิดใหเกิดข้ึนได    บัณฑิตพึง 
ทราบเนื้อความในคําวิสัชชนาท้ังปวงโดยนัยนี้. 
                               อรรถกถาอิตทริยยมก  จบ  
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                                        นิคมคาถา 
         ก็หญิงชายผูใดถึงพรอมดวยกิจดํารงอยูในโอวาทของพระศาสดา 
สัมมาสัมพุทธะพระองคใดผูทํากิจเสร็จแลว   หญิงชายผูนั้น   กาํหนดต้ัง 
มั่นในโอวาทของพระจอมมุนีไวดีแลว       ยอมเปนผูกาวลวงอํานาจของ 
พระยายม.  พระสัมมาสัมพุทธะผูทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพท้ังปวง    ผูไม 
มีมลทินอันจะนําไปสูอํานาจของพระยายม    เสด็จประทับอยูทามกลาง 
เทวบริษัทหมูใหญในเทวบุรี     ทรงประกาศปกรณชื่อวายมก    ฉันใด  
ขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย)    ปรารภอรรถกถาแหงปกรณยมกน้ัน 
เพ่ือแสดงวิธีกําหนดพระบาลีและนัยแหงอรรถในคําปุจฉาวิสัชนา. 
         บัดนี้     อรรถกถาแหงปกรณนี้นั้นถึงความสําเร็จแลวดวยแบบ- 
แผนมีประมาณ  ๕  ภาณวาร   โดยปราศจากอันตรายในโลกที่มอัีนตราย 
มากฉันใด  ขอสัตวทั้งหลาย   จงเปนผูมีความสําเร็จในหิตานุหิตประโยชน 
พรั่งพรอมดวยความสุข  และขอมโนรถแมทั้งปวงของสรรพสัตวทั้งหลาย 
จงถึงความสําเร็จฉันนั้น   เทอญ.  
                                   อรรถกถาแหงยมก   จบ  
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