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                         พระอภิธรรมปฎก     
                                   เลม ๑          
                        ธรรมสังคณีปกรณ    
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                           มาติกา          
                       ติกมาติกา ๒๒ ติกะ   
     [๑]                 ๑. กุสลติกะ       
กุสลา ธมฺมา                           ธรรมเปนกุศล                  
อกุสลา ธมฺมา                          ธรรมเปนอกุศล                 
อพฺยากตา ธมฺมา                        ธรรมเปนอัพยากฤต              
                        ๒. เวทนาติกะ       
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา            ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา    
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา           ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา   
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา       ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา   
                         ๓. วิปากติกะ      
วิปากา ธมฺมา                          ธรรมเปนวิบาก                 
วิปากธมฺมธมฺมา                         ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก        
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา                 ธรรมไมเปนวิบาก และไมเปนเหตุแหงวิบาก       
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                     ๔. อุปาทินนุปาทานิยติกะ   
อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา                  ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ          
                                เขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน   
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา                 ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวย ตณัหาทิฏฐิ          
                                ไมเขายดึครองแตเปนอารมณของอุปาทาน                    
อนุปาทินฺนานปุาทานิยา ธมฺมา               ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ          
                                 ไมเขายดึครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน                 
                    ๕. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะ   
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา                 ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส            
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา                ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส         
อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา               ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส      
                         ๖. วิตักกติกะ     
สวิตกฺกสวจิารา ธมฺมา                    ธรรมมีวิตกมีวิจาร           
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา                  ธรรมไมมีวิตกแตมีวจิาร    
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา                    ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร     
                          ๗. ปติติกะ      
ปติสหคตา ธมฺมา                        ธรรมสหรคตดวยปติ            
สุขสหคตา ธมฺมา                        ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา         
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา                    ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา    
                         ๘. ทัสสนติกะ      
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา                 ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ   
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา                 ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ   
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา         ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓                 
ธมฺมา                                ไมประหาณ    
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                       ๙. ทัสสนเหตุกติกะ   
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา              ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ            
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา              ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ          
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย                  ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและ               
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา                      มรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ     
                       ๑๐. อาจยคามิติกะ    
อาจยคามิโน ธมฺมา                       ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ   
อปจยคามิโน ธมฺมา                       ธรรมเปนเหตุใหถึงนพิพาน     
เนวาจยคามิโน นาปจยคามิโน ธมฺมา          ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุ          
                                     ใหถึงนิพพาน                   
                        ๑๑. เสกขติกะ       
เสกฺขา ธมฺมา                           ธรรมเปนของเสกขบุคคล         
อเสกฺขา ธมฺมา                          ธรรมเปนของอเสกขบุคคล        
เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา                ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของ                 
                                     อเสกขบุคคล   
                         ๑๒. ปริตตติกะ     
ปริตฺตา ธมฺมา                           ธรรมเปนปริตตะ              
มหคฺคตา ธมฺมา                          ธรรมเปนมหัคคตะ              
อปฺปมาณา ธมฺมา                         ธรรมเปนอัปปมาณะ             
                      ๑๓. ปริตตารัมมณติกะ   
ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา                      ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ     
มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา                    ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ      
อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา                   ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 4 
                         ๑๔. หนีติกะ       
หีนา ธมฺมา                             ธรรมทราม   
มชฺฌิมา ธมฺมา                           ธรรมปานกลาง                 
ปณีตา ธมฺมา                            ธรรมประณีต                   
                        ๑๕. มิจฉัตตติกะ    
มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา                       ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน                   
สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา                       ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน                    
อนิยตา ธมฺมา                           ธรรมใหผลไมแนนอน           
                      ๑๖. มัคคารัมมณติกะ   
มคฺคารมฺมณา ธมฺมา                       ธรรมมีมรรคเปนอารมณ        
มคฺคเหตุกา ธมฺมา                        ธรรมมีเหตุคือมรรค           
มคฺคาธิปติโน ธมฺมา                       ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี       
                        ๑๗. อุปปนนติกะ    
อุปฺปนฺนา ธมฺมา                          ธรรมเกิดข้ึนแลว           
อนุปฺปนฺนา ธมฺมา                         ธรรมยังไมเกิดข้ึน         
อุปฺปาทิโน ธมฺมา                         ธรรมจักเกิดข้ึน            
                        ๑๘. อตีตติกะ       
อตีตา ธมฺมา                            ธรรมเปนอดีต                 
อนาคตา ธมฺมา                          ธรรมเปนอนาคต                 
ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา                        ธรรมเปนปจจุบัน          
                      ๑๙. อตีตารัมมณติกะ   
อตีตารมฺมณา ธมฺมา                       ธรรมมีอารมณเปนอดตี        
อนาคตารมฺมณา ธมฺมา                     ธรรมมีอารมณเปนอนาคต        
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา                   ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน    
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                        ๒๐. อัชฌัตตติกะ    
อชฺฌตฺตา ธมฺมา                          ธรรมเปนภายใน               
พหิทฺธา ธมฺมา                                   ธรรมเปนภายนอก      
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา                              ธรรมเปนท้ังภายในและภายนอก                 
                     ๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา                             ธรรมมีอารมณเปนภายใน   
พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา                              ธรรมมีอารมณเปนภายนอก   
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา                         ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก        
                        ๒๒. สนิทัสสนติกะ   
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา                            ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได                  
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา                            ธรรมท่ีเห็นไมไดแตกระทบได               
อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา                            ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได            
                     ติกมาติกา ๒๒ ติกะ จบ   
                        ----------         
                      ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ   
                    อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ   
                         เหตุโคจฉกะ        
                     หมวดท่ี ๑ มี ๖ ทุกะ คือ   
        [๒]              ๑. เหตุทุกะ       
เหตู ธมฺมา                                     ธรรมเปนเหตุ         
นเหตู ธมฺมา                                    ธรรมไมเปนเหตุ      
                         ๒. สเหตุทุกะ      
สเหตุกา ธมฺมา                                  ธรรมมีเหตุ           
อเหตุกา ธมฺมา                                  ธรรมไมมีเหตุ         
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                      ๓. เหตุสัมปยตุตทุกะ   
เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ   
เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมวิปปยุตจากเหตุ   
                        ๔. เหตุสเหตุกทุกะ   
เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ                         ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ   
สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู                       ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ                    
                     ๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
เหตู เจว ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา จ                     ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ           
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา น จ เหตู                   ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ        
                      ๖. นเหตุสเหตุกทุกะ   
น เหตู โข ปน ธมฺมา สเหตุกาป                     ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ                    
(น เหตู โข ปน ธมฺมา) อเหตุกาป                   ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ                 
                          จูฬันตรทุกะ      
                     *หมวดท่ี ๒ มี ๗ ทุกะ คือ   
      [๓]               ๗-๑. สัปปจจยทกุะ   
สปฺปจฺจยา ธมฺมา                                 ธรรมมีปจจัย        
อปฺปจฺจยา ธมฺมา                                 ธรรมไมมีปจจยั     
                        ๘-๒. สังขตทุกะ     
สงฺขตา ธมฺมา                                   ธรรมเปนสังขตะ       
อสงฺขตา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอสังขตะ      
                       ๙-๓. สนิทัสสนทุกะ   
สนิทสฺสนา ธมฺมา                                 ธรรมท่ีเห็นได      
อนิทสฺสนา ธมฺมา                                 ธรรมท่ีเห็นไมได    
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                       ๑๐-๔. สัปปฏิฆทุกะ   
สปฺปฏิฆา ธมฺมา                                  ธรรมท่ีกระทบได     
อปฺปฏิฆา ธมฺมา                                  ธรรมท่ีกระทบไมได   
                        ๑๑-๕. รูปทุกะ     
รูปโน ธมฺมา                                    ธรรมเปนรูป         
อรูปโน ธมฺมา                                   ธรรมไมเปนรูป      
                       ๑๒-๖. โลกิยทุกะ     
โลกิยา ธมฺมา                                   ธรรมเปนโลกิยะ       
โลกุตฺตรา ธมฺมา                                 ธรรมเปนโลกุตตระ    
                    ๑๓-๗. เกนจิวญิเญยยทุกะ   
เกนจิ วิ ฺเยฺยา ธมฺมา                            ธรรมท่ีจิตบางอยางรูได                   
เกนจิ น วิ ฺเยฺยา ธมฺมา                          ธรรมท่ีจิตบางอยางรูไมได                
                         อาสวโคจฉกะ        
                     หมวดท่ี ๓ มี ๖ ทุกะ คือ   
     [๔]                ๑๔-๑. อาสวทุกะ     
อาสวา ธมฺมา                                   ธรรมเปนอาสวะ         
โน อาสวา ธมฺมา                                ธรรมไมเปนอาสวะ      
                       ๑๕-๒. สาสวทุกะ      
สาสวา ธมฺมา                                   ธรรมเปนอารมณของอาสวะ   
อนาสวา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ   
                    ๑๖-๓. อาสวสัมปยุตตทุกะ   
อาสวสมฺปยุตตฺา ธมฺมา                             ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ   
อาสววิปฺปยุตตฺา ธมฺมา                             ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ    
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                     ๑๗-๔. อาสวสาสวทุกะ    
อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ                       ธรรมเปนอาสวะ และเปนอารมณของอาสวะ            
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา                    ธรรมเปนอารมณของอาสวะ แตไมเปนอาสวะ         
                  ๑๘-๕. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
อาสวา เจว ธมฺมา อาสว สมฺปยุตตา จ                ธรรมเปนอาสวะ และสัมปยตุดวยอาสวะ            
อาสวสมฺปยุตตฺา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา              ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ แตไมเปนอาสวะ        
                                     ๑๙-๖. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ     
อาสววิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา สาสวาป                ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ  แตเปนอารมณ        
                                             ของอาสวะ               
(อาสววิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา)                     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ  และไมเปนอารมณ      
อนาสวาป                                      ของอาสวะ              
                        สัญโญชนโคจฉกะ      
                     หมวดท่ี ๔ มี ๖ ทุกะ คือ   
     [๕]                ๒๐-๑. สัญโญชนทุกะ   
ส ฺโชนา ธมฺมา                                 ธรรมเปนสัญโญชน     
โน ส ฺโชนา ธมฺมา                              ธรรมไมเปนสัญโญชน   
                      ๒๑-๒. สัญโญชนิยทุกะ   
ส ฺโชนิยา ธมฺมา                                ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน                    
อส ฺโชนิยา ธมฺมา                               ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน                 
                    ๒๒-๓. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ   
ส ฺโชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                           ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน                    
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                           ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน                    
                   ๒๓-๔. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ   
ส ฺโชนา เจว ธมฺมา ส ฺโชนิยา จ                  ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของสัญโญชน   
ส ฺโชนิยา เจว ธมฺมา โน จ ส ฺโชนา               ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน    
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                ๒๔-๕. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ                    
ส ฺโชนา เจว ธมฺมา                             ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน        
ส ฺโชนสมฺปยุตฺตา จ   
ส ฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน                    ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน   
จ ส ฺโชนา        
                ๒๕-๖. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ                  
ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา                     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน  แตเปนอารมณ     
ส ฺโชนิยาป                                    ของสัญโญชน         
(ส ฺโชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)                   ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณ   
อส ฺโชนิยาป                                   ของสัญโญชน         
                         คันถโคจฉกะ        
                     หมวดท่ี ๕ มี ๖ ทุกะ คือ   
          [๖]           ๒๖-๑. คันถทุกะ     
คนฺถา ธมฺมา                                    ธรรมเปนคันถะ        
โน คนฺถา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนคันถะ     
                       ๒๗-๒. คันถนิยทุกะ   
คนฺถนิยา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอารมณของคันถะ   
อคนฺถนิยา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ                    
                     ๒๘-๓. คันถสัมปยุตตทุกะ   
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                              ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ   
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                              ธรรมวิปปยุตจากคันถะ   
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                     ๒๙-๔. คันถคันถนิยทุกะ   
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ                       ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ          
คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา                    ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะ      
                   ๓๐-๕. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ   
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ                   ธรรมเปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ         
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน                       ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ       
จ คนฺถา           
                  ๓๑-๖. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ   
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา                        ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ   
คนฺถนิยาป        
(คนฺถวิปฺปยตุตฺา โข ปน ธมฺมา)                      ธรรมวิปปยุตจากคันถะ  และไมเปนอารมณ     
อคนฺถนิยาป                                     ของคันถะ            
                         โอฆโคจฉกะ         
                     หมวดท่ี ๖ มี ๖ ทุกะ คือ   
     [๗]                 ๓๒-๑. โอฆทุกะ     
โอฆา ธมฺมา                                    ธรรมเปนโอฆะ          
โน โอฆา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนโอฆะ       
                       ๓๓-๒. โอฆนยิทุกะ    
โอฆนิยา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอารมณของโอฆะ   
อโนฆนิยา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอารมณของโอฆะ   
                     ๓๔-๓. โอฆสัมปยุตตทุกะ   
โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                              ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ   
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                              ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ   
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                     ๓๕-๔. โอฆโอฆนิยทุกกะ   
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ                      ธรรมเปนโอฆะและเปนอารมณของโอฆะ               
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา                    ธรรมเปนอารมณของโอฆะแตไมเปนโอฆะ           
                   ๓๖-๕. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ   
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ                   ธรรมเปนโอฆะ และสัมปยุตดวยโอฆะ             
โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ                     ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ แตไมเปนโอฆะ          
โอฆา              
                  ๓๗-๖. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ   
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา                        ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ แตเปนอารมณของโอฆะ    
โอฆนิยาป         
(โอฆวิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา)                      ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ  และไมเปนอารมณ       
อโนฆนิยาป                                     ของโอฆะ              
                         โยคโคจฉกะ         
                     หมวดท่ี ๗ มี ๖ ทุกะ คือ   
     [๘]                ๓๘-๑. โยคทุกะ      
โยคา ธมฺมา                                    ธรรมเปนโยคะ          
โน โยคา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนโยคะ       
                       ๓๙-๒. โยคนยิทุกะ    
โยคนิยา ธมฺมา                                   ธรรมเปนอารมณของโยคะ   
อโยคนิยา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนอารมณของโยคะ   
                     ๔๐-๓. โยคสัมปยุตตทุกะ   
โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                                ธรรมสัมปยุตดวยโยคะ   
โยควิปฺปยุตตฺา ธมฺมา                               ธรรมวิปปยุตจากโยคะ    
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                     ๔๑-๔. โยคโยคนิยทุกะ   
โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ                        ธรรมเปนโยคะ และเปนอารมณของโยคะ            
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา                     ธรรมเปนอารมณของโยคะ แตไมเปนโยคะ         
                   ๔๒-๕. โยคโยคสัมปยุตตทุกะ   
โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตตฺา จ                     ธรรมเปนโยคะ และสัมปยุตดวยโยคะ           
โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา                  ธรรมสัมปยุตดวยโยคะ แตไมเปนโยคะ        
                  ๔๓-๖. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ   
โยควิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา                        ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แตเปนอารมณของโยคะ    
โยคนิยาป         
(โยควิปฺปยุตฺตา โข ธมฺมา)                          ธรรมวิปปยุตจากโยคะ  และไมเปนอารมณ      
อโยคนิยาป                                      ของโยคะ             
                         นีวรณโคจฉกะ       
                     หมวดท่ี ๘ มี ๖ ทุกะ คือ   
          [๙]           ๔๔-๑. นวีรณทุกะ    
นีวรณา ธมฺมา                                   ธรรมนิวรณ           
โน นีวรณา  ธมฺมา                                ธรรมไมเปนนวิรณ   
                       ๔๕-๒. นวีรณิยทุกะ   
นีวรณยิา ธมฺมา                                   ธรรมเปนอารมณของนิวรณ   
อนีวรณยิา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ                   
                    ๔๖-๓. นีวรณสัมปยุตตทุกะ   
นีวรณสมฺปยุตตฺา ธมฺมา                              ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ   
นีวรณวิปฺปยุตตฺา ธมฺมา                               ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ          
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                     ๔๗-๔. นีวรณนีวรณยิทุกะ   
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณยิา จ                       ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ      
นีวรณยิา เจว ธมฺมา โน จ นวีรณา                    ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณ   
                   ๔๘-๕. นวีรณนวีรณสัมปยุตตทุกะ   
นีวรณา เจว ธมฺมา นิวรณสมฺปยุตฺตา จ                  ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนวิรณ       
นีวรณสมฺปยุตตฺา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา                ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ แตไมเปนนิวรณ    
                  ๔๙-๖. นีวรณวปิปยุตตนีวรณยิทุกะ                    
นีวรณวิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา                        ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ   
นวีรณยิาป        
(นีวรณวิปฺปยตฺุตา โข ปน ธมฺมา)                      ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของ   
อนีวรณยิาป                                      นิวรณ             
                        ปรามาสโคจฉกะ       
                     หมวดท่ี ๙ มี ๕ ทุกะ คือ   
     [๑๐]              ๕๐-๑. ปรามาสทุกะ    
ปรามาสา ธมฺมา                                  ธรรมเปนปรามาสะ (ทิฏฐิ)   
โน ปรามาสา ธมฺมา                               ธรรมไมเปนปรามาสะ   
                      ๕๑-๒. ปรามัฏฐทุกะ    
ปรามฏฐา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ   
อปรามฏฐา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ                  
                   ๕๒-๓. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ   
ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                            ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ   
ปรามาสวิปฺปยตฺุตา ธมฺมา                            ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ    
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                   ๕๓-๔. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ   
ปรามาสา เจว ธมฺมา ปรามฏฐา จ                    ธรรมเปนปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ      
ปรามฏฐา เจว ธมฺมา โน จ ปรามาสา                 ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนของ       
                                              ปรามาสะ               
                ๕๔-๕. ปรามาสวปิปยุตตปรามัฏฐทุกะ   
ปรามาสวิปฺปยตฺุตา โข ปน ธมฺมา                      ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  แตเปนอารมณ      
ปรามฏฐาป                                      ปรามาสะ             
(ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)                    ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  และไมเปนอารมณ   
อปรามฏฐาป                                     ของปรามาสะ          
                          มหันตรทุกะ       
                    หมวดท่ี ๑๐ มี ๑๔ ทุกะ คือ   
     [๑๑]             ๕๕-๑. สารัมมณทุกะ    
สารมฺมณา ธมฺมา                                  ธรรมมีอารมณ        
อนารมฺมณา ธมฺมา                                 ธรรมไมมีอารมณ     
                        ๕๖-๒. จิตตทุกะ     
จิตฺตา ธมฺมา                                     ธรรมเปนจิต        
โน จิตฺตา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนจิต     
                       ๕๗-๓. เจตสิกทุกะ    
เจตสิกา ธมฺมา                                   ธรรมเปนเจตสิก      
อเจตสิกา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนเจตสิก   
                     ๕๘-๔. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมสัมปยุตดวยจติ   
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมวิปปยุตจากจิต    
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                     ๕๙-๕. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
จิตฺตสสฏฐา ธมฺมา                               ธรรมเจือกับจิต     
จตฺตวิสสฏฐา ธมฺมา                              ธรรมไมเจือกับจิต   
                     ๖๐-๖. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา                               ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน   
โน จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา                            ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน                   
                      ๖๑-๗. จิตตสหภูทุกะ   
จิตฺตสหภุโน ธมฺมา                                 ธรรมเกิดรวมกับจิต   
โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา                               ธรรมไมเกิดรวมกับจิต   
                    ๖๒-๘. จิตตานุปริวัตติทุกะ   
จิตฺตานุปริวตตฺิโน ธมฺมา                             ธรรมเกิดคลอยตามจิต   
โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา                          ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต                  
                  ๖๓-๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ   
จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา                        ธรรมเจือกับจติและมีจิตเปนสมุฏฐาน          
โน จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา                        ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน   
                ๖๔-๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ                   
จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานสหภุโน ธมฺมา                       ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกดิรวม   
                                              กับจิต                
โน จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานสหภโุน                        ธรรมไมเจือกับจิต  ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และ   
ธมฺมา                                          ไมเกิดรวมกับจิต    
              ๖๕-๑๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ              
จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติโน  ธมฺมา                  ธรรมเจือกับจิตเปนสมุฏฐานและเกิดคลอยตามจิต                    
โน จิตฺตสสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติ โน                   ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และ   
ธมฺมา                                          ไมเกิดคลอยตามจิต    
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                      ๖๖-๑๒. อัชฌัตติกทุกะ   
อชฺฌตฺติกา ธมฺมา                                  ธรรมเปนภายใน     
พาหิรา ธมฺมา                                    ธรรมเปนภายนอก      
                      ๖๗-๑๓. อุปาทาทุกะ    
อุปาทา ธมฺมา                                    ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด   
โน อุปาทา ธมฺมา                                 ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด                    
                      ๖๘-๑๔. อุปาทินนทุกะ   
อุปาทินฺนา ธมฺมา                                  ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหา ทิฏฐ ิ   
                                              เขายึดครอง           
อนุปาทินฺนา ธมฺมา                                ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหา ทิฏฐ ิ  
                                              ไมเขายึดครอง        
                        อุปาทานโคจฉกะ      
                    หมวดท่ี ๑๑ มี ๖ ทุกะ คือ   
      [๑๒]             ๖๙-๑. อุปาทานทุกะ   
อุปาทานา ธมฺมา                                   ธรรมเปนอุปาทาน    
โน อุปาทานา ธมฺมา                                ธรรมไมเปนอุปาทาน   
                      ๗๐-๒. อุปาทานิยทุกะ   
อุปาทานิยา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน                   
อนุปาทานิยา ธมฺมา                                ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน                 
                   ๗๑-๓. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ   
อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                             ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน                   
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                             ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน   
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                   ๗๒-๔. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ   
อุปาทานา เจว ธมฺมา อุปาทานิยา จ                    ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน    
อุปาทานิยา เจว ธมฺมา โน จ                         ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน   
อุปาทานา          
                ๗๓-๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยตุตทุกะ                    
อุปาทานา เจว ธมฺมา อุปาทาน                       ธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน      
สมฺปยุตฺตา จ      
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา                         ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน   
โน จ อุปาทานา     
                ๗๔-๖. อุปาทานวปิปยุตตอุปาทานิยทุก                   
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน                            ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน  แตเปนอารมณ     
ธมฺมา อุปาทานิยาป                                 ของอุปาทาน       
(อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)                    ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน   และไมเปน       
อนุปาทานิยาป                                     อารมณของอุปาทาน   
                         กิเลสโคจฉกะ       
                    หมวดท่ี ๑๒ มี ๘ ทุกะ คือ   
          [๑๓]          ๗๕-๑. กิเลสทุกะ    
กิเลสา ธมฺมา                                     ธรรมเปนกิเลส      
โน กิเลสา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนกิเลส   
                      ๗๖-๒. สังกิเลสิกทุกะ   
สงฺกิเลสิกา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส                 
อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส    
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                      ๗๗-๓. สังกิลิฏฐทุกะ   
สงฺกิลิฏฐา ธมฺมา                                   ธรรมเศราหมอง    
อสงฺกิลิฏฐา ธมฺมา                                  ธรรมไมเศราหมอง   
                    ๗๘-๔. กเิลสสัมปยุตตทุกะ   
กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส   
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา                               ธรรมวิปปยุตจากกิเลส   
                    ๗๙-๕. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ   
กิเลสา เจว ธมฺมา สงฺกิเลสิกา จ                      ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส    
สงฺกิเลสิกา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา                   ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลส   
                    ๘๐-๖. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ   
กิเลสา เจว สงฺกิลิฏฐา จ                             ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง               
สงฺกิลิฏฐา เจว ธมฺมา โน จ กเิลสา                     ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส           
                  ๘๑-๗. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ   
กิเลสา เจว ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา จ                   ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส        
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา                ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส  แตไมเปนกิเลส   
                 ๘๒-๘. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ                  
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา                         ธรรมวิปปยุตจากกิเลส   แตเปนอารมณของ    
สงฺกิเลสิกาป                                      สังกิเลส         
(กิเลสวิปฺปยุตตฺา โข ปน ธมฺมา)                       ธรรมวิปปยุตจากกิเลส  และไมเปนอารมณของ   
อสงฺกิเลสิกาป                                     สังกิเลส         
                           ปฏฐิทุกะ       
                    หมวดท่ี ๑๓ มี ๑๘ ทุกะ คือ   
   [๑๔]             ๘๓-๑. ทัสสเนนปหาตพัพทุกะ   
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา                            ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ                 
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา                          ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ    
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                                   ๘๔-๒. ภาวนายปหาตัพพทุกะ          
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา                            ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ               
น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา                          ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ            
                 ๘๕-๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ   
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา                        ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ    
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา                      ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะ   
                                               ประหาณ               
                 ๘๖-๔. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา                        ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ   
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา                      ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะ   
                                               ประหาณ               
                      ๘๗-๕. สวิตักกทุกะ    
สวิตกฺกา ธมฺมา                                    ธรรมมีวิตก        
อวิตกฺกา ธมฺมา                                    ธรรมไมมีวิตก     
                       ๘๘-๖. สวิจารทุกะ    
สวิจารา ธมฺมา                                    ธรรมมีวิจาร        
อวิจารา ธมฺมา                                    ธรรมไมมีวิจาร     
                       ๘๙-๗. สัปปติกทุกะ   
สปฺปติกา ธมฺมา                                    ธรรมมีปติ       
อปฺปติกา ธมฺมา                                    ธรรมไมมีปติ    
                      ๙๐-๘. ปติสหคตทุกะ   
ปติสหคตา ธมฺมา                                   ธรรมสหรคตดวยปติ   
น ปติสคตา ธมฺมา                                  ธรรมไมสหรคตดวยปติ    
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                      ๙๑-๙. สุขสหคตทุกะ    
สุขสหคตา ธมฺมา                                   ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา   
น สุขสหคตา ธมฺมา                                 ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา                    
                    ๙๒-๑๐. อุเปกขาสหคตทุกะ   
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา                               ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา                  
น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา                             ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา               
                     ๙๓-๑๑. กามาวจรทุกะ    
กามาวจรา ธมฺมา                                  ธรรมเปนกามาวจร     
น กามาวจรา ธมฺมา                                ธรรมไมเปนกามาวจร   
                      ๙๔-๑๒. รูปาวจรทุกะ   
รูปาวจรา ธมฺมา                                   ธรรมเปนรูปาวจร    
น รูปาวจรา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนรูปาวจร   
                     ๙๕-๑๓. อรูปาวจรทุกะ   
อรูปาวจรา ธมฺมา                                  ธรรมเปนอรูปาวจร   
น อรูปาวจรา ธมฺมา                                 ธรรมไมเปนอรูปาวจร   
                     ๙๖-๑๔. ปริยาปนนทุกะ   
ปริยาปนฺนา ธมฺมา                                  ธรรมเปนปริยาปนนะ   
อปริยาปนฺนา ธมฺมา                                 ธรรมเปนอปริยาปนนะ   
                      ๙๗-๑๕. นิยยานิกทุกะ   
นิยฺยนิกา ธมฺมา                                    ธรรมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ             
อนิยฺยานิกา ธมฺมา                                  ธรรมไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ          
                       ๙๘-๑๖. นิยตทุกะ     
นิยตา ธมฺมา                                      ธรรมใหผลแนนอน    
อนิยตา ธมฺมา                                     ธรรมใหผลไมแนนอน    
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                      ๙๙-๑๗. สอุตตรทุกะ    
สอุตฺตรา ธมฺมา                                    ธรรมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา   
อนุตฺตรา ธมฺมา                                    ธรรมไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา                  
                       ๑๐๐-๑๘. สรณทุกะ     
สรณา ธมฺมา                                      ธรรมเกิดกับกิเลส    
อรณา ธมฺมา                                      ธรรมไมเกิดกับกิเลส   
                   อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ จบ   
                         ----------        
                     สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ   
        [๑๕]            ๑. วิชชาภาคีทุกะ   
วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา                                 ธรรมเปนไปในสวนวิชชา   
อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา                                ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา                    
                        ๒. วิชชูปมทุกะ     
วิชฺชูปมา ธมฺมา                                    ธรรมเหมือนฟาแลบ   
วชิรูปมา ธมฺมา                                    ธรรมเหมือนฟาผา   
                         ๓. พาลทุกะ        
พาลา ธมฺมา                                      ธรรมทําใหเปนพาล    
ปณฺฑิตา ธมฺมา                                    ธรรมทําใหเปนบัณฑิต   
                         ๔. กัณหทุกะ       
กณฺหา ธมฺมา                                       ธรรมดํา            
สุกฺกา ธมฺมา                                       ธรรมขาว    
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                         ๕. ตปนิยทุกะ      
ตปนิยา ธมฺมา                                     ธรรมทําใหเรารอน   
อตปนิยา ธมฺมา                                    ธรรมไมทําใหเรารอน   
                        ๖. อธิวจนทุกะ      
อธิวจนา ธมฺมา                                    ธรรมเปนช่ือ       
อธิวจนปถา ธมฺมา                                  ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนช่ือ                 
                         ๗. นิรุตติทุกะ    
นิรุตฺติ ธมฺมา                                      ธรรมเปนนิรุตติ   
นิรุตฺติปถา ธมฺมา                                   ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนนิรุตติ           
                        ๘. ปญญัติติทุกะ   
ป ฺตฺติ ธมฺมา                                     ธรรมเปนบัญญัติ   
ป ฺตฺติปถา ธมฺมา                                  ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนบัญญัติ            
                        ๙. นามรูปทุกะ      
นาม ฺจ                                          นามธรรม             
รูป ฺจ                                           รูปธรรม            
                        ๑๐. อวิชชาทุกะ     
อวิชฺชา จ                                        ความไมรูแจง     
ภวตณฺหา จ                                       ความปรารถนาภพ       
                        ๑๑. ภวทิฏฐิทุกะ    
ภวทิฏฐิ จ                                        ความเหน็วาเกิด   
วิภวทิฏฐิ จ                                       ความเห็นวาไมเกดิ   
                       ๑๒. สัสสตทิฏฐิทุกะ   
สสฺสตทิฏฐิ จ                                      ความเห็นวาเท่ียง   
อุจฺเฉททิฏฐิ จ                                     ความเห็นวาสูญ    
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                      ๑๓. อันตวาทิฏฐิทุกะ   
อนฺตวาทิฏฐิ จ                                     ความเห็นวามีท่ีสุด   
อนนฺตวาทิฏฐิ จ                                    ความเห็นวาไมมีท่ีสุด                    
                     ๑๔. ปุพพนัตานุทิฏฐิทุกะ   
ปุพฺพนฺตานุทิฏฐิ จ                                   ความเหน็ปรารภสวนอดีต                  
อปรนฺตานุทิฏฐิ  จ                                  ความเห็นปรารภสวนอนาคต                   
                        ๑๕. อหิริกทุกะ     
อหิริก ฺจ                                         ความไมละอาย      
อโนตฺตปฺป ฺจ                                      ความไมเกรงกลัว   
                         ๑๖. หิริทุกะ      
หิริ จ                                           ความละอาย          
โอตฺตปฺป ฺจ                                       ความเกรงกลัว      
                      ๑๗. โทวจัสสตาทุกะ    
โทวจสฺสตา จ                                     ความเปนผูวายาก   
ปาปมิตฺตตา จ                                      ความเปนผูมีมิตรช่ัว   
                      ๑๘. โสวจัสสตาทุกะ    
โสวจสฺสตา จ                                     ความเปนผูวางาย   
กลฺยาณมิตฺตตา จ                                    ความเปนผูมีมิตรดี   
                     ๑๙. อาปตติกสุลตาทุกะ   
อาปตฺติกุสลตา จ                                   ความเปนผูฉลาดในอาบัติ                    
อาปตฺติวุฏฐานกุสลตา จ                              ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ         
                    ๒๐.  สมาปตติกุสลตาทุกะ   
สมาปตฺติกุสลตา จ                                   ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ                  
สมาปตฺติวุฏฐานกุสลตา จ                             ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัต ิ       
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                      ๒๑. ธาตุกุสลตาทุกะ   
ธาตุกุสลตา จ                                      ความเปนผูฉลาดในธาตุ   
มนสิการกุสลตา จ                                   ความเปนผูฉลาดในการพิจารณา                
                     ๒๒. อายตนกุสลตาทุกะ   
อายตนกุสลตา จ                                    ความเปนผูฉลาดในอายตนะ   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ                               ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท           
                      ๒๓. ฐานกุสลตาทุกะ    
ฐานกุสลตา จ                                     ความเปนผูฉลาดในฐานะ   
อฏฐานกุสลตา จ                                   ความเปนผูฉลาดในอฐานะ   
                        ๒๔. อาชชวทุกะ      
อาชฺชโว จ                                        ความซ่ือตรง        
มทฺทโว จ                                         ความออนโยน        
                         ๒๕. ขันติทุกะ     
ขนฺติ จ                                           ความอดทน          
โสรจฺจ ฺ จ                                        ความสงบเสงี่ยม    
                         ๒๖. สาขัลยทุ      
สาขลฺย ฺจ                                         ความเปนผูมีวาจาออนหวาน                  
ปฏิสนฺถาโร จ                                      การปฏิสันถาร      
                   ๒๗. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะ   
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา จ                            ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖      
โภชเน อมตฺต ฺ ุตา จ                                ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 25 
                   ๒๘. อินทริยคุตตทวารตาทุกะ   
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ                             ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖         
โภชเน มตฺต ฺ ุตา จ                                 ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร            
                       ๒๙. มุฏฐสัจจทุกะ    
มุฏฐสจฺจ ฺจ                                        ความเปนผูไมมีสติ   
อสมฺปช ฺ ฺจ                                       ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ                 
                         ๓๐. สติทุกะ       
สติ จ                                            สติ                
สมฺปช ฺ ฺจ                                        สัมปชัญญะ        
                      ๓๑. ปฏิสังขานพลทุกะ   
ปฏิสงฺขานพล ฺจ                                     กําลังคือการพิจารณา   
ภาวนาพล ฺจ                                       กําลังคือภาวนา      
                         ๓๒. สมถฑุกะ       
สมโถ จ                                          สมถะ                
วิปสฺสนา จ                                        วิปสสนา          
                        ๓๓. นิมิตตทุกะ     
สมถนิมิตฺต ฺจ                                       นิมิตคือสมถะ    
ปคฺคาหนิมิตฺต ฺจ                                     นิมิตคือความเพยีร    
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                        ๓๔. ปคคาหทุกะ     
ปคฺคาโห จ                                        ความเพียร          
อวิกฺเขโป จ                                       ความไมฟุงซาน   
                        ๓๕. วิปตติทุกะ    
สีลวิปตฺติ จ                                        ความวบัิติแหงศีล   
ทิฏฐิวิปตฺติ จ                                       ความวิบัติแหงทิฏฐิ                    
                        ๓๖. สัมปทาทุกะ     
สีลสมฺปทา จ                                       ความสมบูรณแหงศีล   
ทิฏฐิสมฺปทา จ                                      ความสมบูรณแหงทิฏฐิ   
                        ๓๗. วิสุทธิทุกะ    
สีลวิสุทฺธิ จ                                        ความหมดจดแหงศีล   
ทิฏฐิวิสุทฺธิ จ                                       ความหมดจดแหงทิฏฐิ                    
                       ๓๘. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะ   
ทิฏฐิวิสุทฺธิ โข ปน                                   ความหมดจดแหงทิฏฐิ                    
ยถาทิฏฐิสฺส จ ปธาน                                 ความเพยีรแหงบุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด    
                        ๓๙. สังเวคทุกะ     
สเวโค จ สเวชนิเยสุ ฐาเนสุ                          ความสลดใจในฐานะเปนท่ีตั้งแหงความสลดใจ   
สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธาน                             ความพยายามโดยแยบคายของบุคคลผูมีความ   
                                                                           สลดใจ      
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                      ๔๐. อสันตุฏฐตาทุกะ   
อสนฺตุฏฐตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ                          ความไมรูจักอ่ิมในกุศลธรรม           
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ                              ความไมทอถอยในความพยายาม               
                        ๔๑. วิชชาทุกะ      
วิชฺชา จ                                          ความรูแจง       
วิมุตฺติ จ                                          ความหลุดพน     
                                         ๔๒. ขยญาณทุกะ              
ขเย าณ                                         ญาณในอริยมรรค      
อนุปฺปาเท าณ                                     ญาณในอริยผล      
                    สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ จบ   
                          มาติกา จบ        
                         ----------  
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                         จิตตุปปาทกณัฑ    
                          กุศลธรรม         
                     กามาวจรมหากุศลจิต ๘   
                          จิตดวงท่ี ๑      
                          บทภาชนยี        
     [๑๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน             
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ  มีรูปเปนอารมณ หรือ มีเสียง        
เปนอารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ            
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึนในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                   
ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัส   
สินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ               
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะ   
อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ                  
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา               
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จติตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวกิเขปะ               
มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้.   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     [๑๗] ผัสสะ มีในสมยันั้น เปนไฉน?      
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะมีในสมัยนั้น.   
     [๑๘] เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน                   
ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนัน้.    
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     [๑๙] สัญญา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น           
อันใด นี้ช่ือวา สัญญามีในสมัยนั้น.        
     [๒๐] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น        
อันใด นี้ช่ือวา เจตนามีในสมัยนั้น.        
     [๒๑] จิต  มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร  มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ                    
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตมีในสมัยนัน้.   
     [๒๒] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติแนบสนิท          
อยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิตกมีในสมัยนั้น.   
     [๒๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?      
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจารมีในสมัยนั้น.                   
     [๒๔] ปติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง              
ความปล้ืมใจ ความต่ืนเตน ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา ปติมีในสมัยนั้น.   
     [๒๕] สุข มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต                 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา        
สุขมีในสมัยนัน้.   
     [๒๖] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.       
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     [๒๗] สัทธินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรียคือศรัทธา          
สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัทธินทรียมีในสมัยนั้น.       
     [๒๘] วิริยนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ  ความไมทอดท้ิงธุระ  ความประคับประคองธุระ  วิริยะ  อินทรียคือวิริยะ         
วิริยะพละ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น  อันใด นี้ช่ือวา วิริยนิทรียในสมยันั้น.                   
     [๒๙] สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สตินทรีย          
มีในสมัยนัน้.     
     [๓๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ      
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.               
     [๓๑] ปญญินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด               
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา             
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวาง คือ ปญญา แสงสวาง   
คือ ปญญา  ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม   
สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา ปญญินทรียมีในสมัยนั้น.     
     [๓๒] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ อินทรีย คือ มโน วิญญาณ   
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรียมีในสมยันั้น.        
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     [๓๓] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต                
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุขอัน เกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
โสมนัสสินทรีย มีในสมยันั้น.               
     [๓๔] ชีวิตนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ความเปนอยู ชีวิตนิทรียของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น     
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรียมีในสมัยนั้น.   
     [๓๕] สัมมาทิฏฐิ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง  ความคนคิด  ความใครครวญ  ปญญาเหมือนแผนดิน   ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส           
ปญญาเคร่ืองนําทาง  ความเห็นแจง  ความรูชัด  ปญญาเหมือนปฏัก  ปญญา  ปญญินทรีย             
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง   
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม   
ความเหน็ชอบ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.    
     [๓๖] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความตรึก  ความตรึกอยางแรง  ความดําริ   ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ  ความท่ีจติ            
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดาํริชอบ ในสมัยนั้น อันใด  นีช่ื้อวา          
สัมมาสังกัปปะ มีในสมยันั้น.                
     [๓๗] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารถความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ         
ความพยายามชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาวายามะ มีในสมยันั้น.    
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     [๓๘] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม  สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมา              
 
 สติ มีในสมัยนั้น   
     [๓๙] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันคงอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต      
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบสมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจชอบ         
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.                
     [๔๐] สัทธาพละ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ ศรัทธา สัทธินทรีย กําลังคือ    
ศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นีช่ื้อวา สัทธาพละ มีในสมัยนัน้.           
     [๔๑] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความเขมแข็ง  ความหม่ัน  ความกาวไปอยางไมทอถอย   ความ             
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย กาํลังคือ         
วิริยะ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้มีช่ือวา วิริยพละ มีในสมยันั้น.   
     [๔๒] สติพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก  สติ  กิริยาท่ีระลึก  ความทรงจาํ  ความไม                  
เล่ือนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ สัมมาสติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา          
สติพละ มีในสมัยนั้น.   
     [๔๓] สมาธิพละ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ      
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.                  
     [๔๔] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ  ภาวะท่ีรู  ภาวะท่ีฉลาด  ภาวะท่ีรูละเอียด      
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ความรูแจมแจง ความคิดคน ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง  ความเห็นแจง  ความรูชัด  ปญญาเหมือนปฏัก  ปญญา  ปญญินทรีย             
กําลังคือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท  ความสวางคือปญญา แสงสวาง                 
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ            
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา ปญญาพละ มีในสมัยนัน้.                  
     [๔๕] หิริพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย  กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ     
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.   
     [๔๖] โอตปัปพละ  มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการ   
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา โอตัปปพละ มีในสมัยนัน้.               
     [๔๗] อโลภะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั ความไม            
กําหนดั ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา อโลภะ มีในสมัยนั้น.       
     [๔๘] อโทสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท        
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อโทสะ มีในสมัยนั้น.         
     [๔๙] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?      
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ                    
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ               
กุศลมูลคือ อโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อโมหะ มีในสมัยนัน้.     
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     [๕๐] อนภชิฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั ความไม            
กําหนดั ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา อนภิชฌา มีในสมัยนั้น.     
     [๕๑] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท        
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อัพยาปาทะ มีในสมัย          
นั้น.             
     [๕๒] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ                    
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม ความ   
เห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.        
     [๕๓] หิริ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงนาละอาย กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ         
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา หิริ มีในสมัยนัน้.   
     [๕๔] โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการ   
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา โอตตัปปะ มีในสมยันั้น.                
     [๕๕] กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ              
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.   
     [๕๖] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบ กริิยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหง   
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา จติตปสสัทธิ มีในสมัยนัน้.    
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     [๕๗] กายลหุตา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมกระดาง แหงเวทนาขันธ สัญญา                
ขันธ สังขารขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา กายลหุตา มีในสมัยนัน้.   
     [๕๘] จิตตลหุตา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมกระดาง แหงวิญญาณขันธ ใน                  
สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตตลหุตา มีในสมยันั้น.                   
     [๕๙] กายมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมกกัขฬะ ความไมแข็ง แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ                
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายมุทุตา มีในสมัยนั้น.     
     [๖๐] จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมกกัขฬะ ความไมแข็ง แหงวิญญาณขันธ ในสมัย                   
นั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตตมุทุตา มีในสมัยนัน้.   
     [๖๑] กายกมัมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงเวทนาขันธ               
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้.                
     [๖๒] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงวิญญาณขันธ              
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา จติตกมัมัญญตา มีในสมัยนัน้.             
     [๖๓] กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีคลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะท่ีคลองแคลว แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ          
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายปาคุญญตา มีในสมัยนัน้.   
     [๖๔] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีคลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะท่ีคลองแคลว แหงวิญญาณขันธ ใน                 
สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น                 
     [๖๕] กายุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความตรง กิริยาท่ีตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงเวทนาขันธ   
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายชุุกตา มีในสมยันั้น.          
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     [๖๖] จิตตุชุกตา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความตรง กิริยาท่ีตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงวญิญาณขันธ ใน                 
สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตตุชุกตา มีในสมยันั้น.                  
     [๖๗] สติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไม   
เล่ือนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา               
สติ มีในสมัยนั้น.   
     [๖๘] สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ   
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ               
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น.                 
     [๖๙] สมถะ มีในสมยันั้น เปนไฉน?       
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมถะ มีในสมัยนั้น.   
     [๗๐] วิปสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ                    
 ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ               
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา วปิสสนา มีในสมัยนั้น.           
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     [๗๑] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ         
สัมมาวายามะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.       
     [๗๒] อวิกเขปะ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.                  
     [๗๓] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้          
ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
                         ปทภาชนยี จบ      
                        ปฐมภาณวาร จบ       
                          โกฏฐาสวาร        
     [๗๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๕   
มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จติ ๑ เวทนาขันธ ๑                 
สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑ มานายตนะ ๑ มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑              
ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูใน         
สมัยนั้น.         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     [๗๕] ขันธ ๔ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ.                 
     เวทนาขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต                  
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา       
เวทนาขันธ มีในสมัยนัน้.        
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     สัญญาขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น.           
     สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สันธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย                 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวติินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ           
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ   
อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ   
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา              
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา                    
ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น เวนเวทนาขันธ     
สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น.         
     วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น.                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ขันธ ๔ มีในสมยันั้น.                  
     [๗๖] อายตนะ ๒ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     มนายตนะ ธัมมายตนะ   
     มนายตนะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?         
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนายตนะ มีในสมยันั้น.   
     ธัมมายตนะ มีในสมยันั้น เปนไฉน?       
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธัมมายตนะ มีในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อายตนะ ๒ มีในสมัยนั้น.                 
     [๗๗] ธาตุ ๒ มีในสมยันัน้ เปนไฉน?     
     มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ                
     มโนวิญญาณธาตุ มีในสมยันั้น เปนไฉน?    
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     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มโนวิญญาธาตุ มีในสมัยนัน้.                 
     ธรรมธาตุ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธรรมธาตุ มีในสมัยนัน้.   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธาตุ ๒ มีในสมยันั้น.                   
     [๗๘] อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร    
     ผัสสาหาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความถูกตอง อาการที่ถูกตอง กิริยาท่ีถูกตอง ภาวะท่ีถูกตอง ในสมยันั้น อันใด            
นี้ช่ือวา ผัสสาหาร มีในสมัยนั้น.          
     มโนสัญเจตนาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มโนสัญเจตนาหาร มีใน               
สมัยนั้น.         
     วิญญาณาหาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิญญาณาหาร มีในสมัยนั้น.                   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น.                  
     [๗๙] อินทรีย ๘ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสิน         
ทรีย ชีวิตินทรีย.   
     สัทธินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรีย คือศรัทธา         
สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น.      
     วิริยินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความ   
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย                 
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ         
วิริยพละ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น.      
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     สตินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไม   
เล่ือนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา          
สตินทรีย มีในสมัยนั้น.                    
     สมาธินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?     
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ                 
สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.    
     ปญญินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?     
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา             
 ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ                    
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ               
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา ปญญินทรีย มีในสมัยนัน้.               
     มนินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ     
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.        
     โสมนัสสินหรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต                  
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา       
โสมนัสสินทรีย มีในสมยันั้น.               
     ชีวิตินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู           
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมน้ันๆ ใน           
สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตนิทรีย มีในสมยันั้น.                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น.     
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     [๘๐] ฌานมีองค ๕ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา          
     วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?            
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นีช่ื้อวา         
วิตก มีในสมัยนั้น.   
     วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจาร มีในสมัยนั้น.                  
     ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?            
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง              
ความปล้ืมใจ ความต่ืนเตน ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา ปติ มีในสมัยนั้น.   
     สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?             
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต                
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
สุข มีในสมัยนั้น.   
     เอกัคคตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.                  
     สภาวธรรมนี้ช่ือวา ฌานมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.                   
     [๘๑] มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.      
     สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรู        
แจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส        
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ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ         
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา                  
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม ความเหน็ชอบ ในสมัยนัน้              
อันใด นี้ช่ือวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.   
     สัมมาสังกัปปะ มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดาํริชอบ ในสมัยนั้น อันใด นีช่ื้อวา           
สัมมาสังกัปปะ มีในสมยันั้น.                
     สัมมาวายามะ มีในสมยันัน้ เปนไฉน?     
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ         
ความพยายามชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาวายามะ มีในสมยันั้น.   
     สัมมาสติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาสติ            
มีในสมัยนัน้.     
     สัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบแหงจิต สมาธินทรีย สมาธิพละ ความ          
ตั้งจิตไวชอบ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.   
     สภาวธรรมนี้ช่ือวา มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.                  
     [๘๒] พละ ๗ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หริิพละ โอตตัปปพละ.   
     สัทธาพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย กําลัง          
คือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น.        
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     วิริยพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย กาํลังคือวิริยะ   
สัมมาวายามะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา วริิยพละ มีในสมัยนั้น.      
     สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?          
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม สติ สตินทรีย กาํลังคือสติ สัมมาสติ มีในสมัยนั้น อันใด นีช่ื้อวา สติพละ           
มีในสมัยนัน้.     
     สมาธิพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ      
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.                  
     ปญญาพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลัง            
คือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา               
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น          
อันใด นี้ช่ือวา ปญญาพละ มีในสมัยนัน้.    
     หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?         
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ      
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.   
     โอตตัปปพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการ   
 ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น.              
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา พละ ๗ มีในสมัยนั้น.     
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    [๘๓] เหตุ ๓ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ.                    
     อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั ความ               
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคือความไมโลภ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อโลภะ             
มีในสมัยนัน้.     
     อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท        
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคือความไมคิดประทุษราย ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อโทสะ        
มีในสมัยนัน้.     
     อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ         
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา                  
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ กุศลมูลคือ               
อโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นีช่ื้อวา อโมหะ มีในสมัยนัน้.               
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา เหตุ ๓ มีในสมยันั้น.                   
     [๘๔] ผัสสะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ อาการที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา         
ผัสส ๑ มีในสมัยนั้น.   
     [๘๕] เวทนา ๑ มีในสมยันั้น เปนไฉน?    
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต                
สัมผัส กริิยาเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
เวทนา ๑ มีในสมัยนั้น.   
     [๘๖] สัญญา ๑ มีในสมยันั้น เปนไฉน?    
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัญญา ๑ มีในสมัยนั้น.    
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     [๘๗] เจตนา ๑ มีในสมยันั้น เปนไฉน?    
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เจตนา ๑ มีในสมัยนัน้.           
     [๘๘] จิต ๑ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต ๑ มีในสมัยนัน้.   
     [๘๙] เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต                
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนัน้.                 
     [๙๐] สัญญาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัญญาขันธ ๑ มีในสมัยนัน้.         
     [๙๑] สังขารขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย                 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวติินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ           
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ   
อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ   
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา              
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา                    
ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ           
วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.   
     [๙๒] วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนัน้.                
     [๙๓] มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น.    
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     [๙๔] มนินทรีย ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย ๑ มีในสมัยนั้น.                  
     [๙๕] มโนวิญญาณธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา   
มโนวิญญาณธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น.              
     [๙๖] ธัมมายตนะ ๑ มีในสมัยนั้นเปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธัมมายตนะ ๑ มีในสมยันั้น.                  
     [๙๗] ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้.                   
     [๙๘] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                        โกฏฐาสวาร จบ       
                        ------------       
                          สุญญตวาร         
     [๙๙] ก็ ธรรม ขันธ อายตนะ ธาตุ อาหาร อินทรีย ฌาน มรรค พละ เหตุ   
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ                    
มนายตนะ มนนิทรีย มโนวญิญาณธาตุ ธัมมายตนะ ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม                  
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๐๐] ธรรม มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ช่ือวา ธรรม มีในสมัยนัน้.        
     [๑๐๑] ขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ช่ือวา ขันธมีในสมัยนัน้.        
     [๑๐๒] อายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     มนายตนะ ธัมมาตนะ เหลานี้ช่ือวา อายตนะ มีในสมัยนั้น.          
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     [๑๐๓] ธาตุ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ เหลานี้ช่ือวา ธาตุ มีในสมัยนั้น.      
     [๑๐๔] อาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้ช่ือวา อาหาร มีในสมัยนัน้.                  
     [๑๐๕] อินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมมนัสสินทรีย    
ชีวิตินทรีย เหลานี้ช่ือวา อินทรีย มีในสมัยนั้น.                 
     [๑๐๖] ฌาน มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา นี้ช่ือวา ฌาน มีในสมัยนัน้.      
     [๑๐๗] มรรค มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้ช่ือวา มรรค                
มีในสมัยนัน้.     
     [๑๐๘] พละ มีในสมยันั้น เปนไฉน?       
      สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ   
เหลานี้ช่ือวา พละ มีในสมัยนั้น.          
     [๑๐๙] เหต ุมีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหลานี้ช่ือวา เหตุ มีในสมยันั้น.           
     [๑๑๐]  ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา ผัสสะ มีในสมัยนั้น.                    
     [๑๑๑] เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น.   
     [๑๑๒] สัญญา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.   
     [๑๑๓] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.   
     [๑๑๔] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนั้น.   
     [๑๑๕] เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา เวทนาขันธ มีในสมัยนัน้.           
     [๑๑๖] สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา สัญญาขันธ มีในสมัยนัน้.           
     [๑๑๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนัน้.    
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     [๑๑๘] วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น.         
     [๑๑๙] มนายตนะ มีในสมยันั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา มนายตนะ มีในสมัยนั้น.                 
     [๑๒๐] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.             
     [๑๒๑] มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา มโนวญิญาณธาตุ                   
มีในสมัยนัน้.     
     [๑๒๒] ธัมมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธัมมายตนะ มีในสมัยนัน้.                    
     [๑๒๓] ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ช่ือวา ธรรมธาตุ มีในสมัยนัน้.   
     [๑๒๔] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         สุญญตวาร จบ       
                        จิตดวงท่ี ๑ จบ     
                      ---------------      
                          จิตดวงท่ี ๒      
     [๑๒๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหครคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ   
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๒ จบ     
                      ---------------       
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                          จิตดวงท่ี ๓      
     [๑๒๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส วปิปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ   
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา   
เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย        
มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ          
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภชิฌา   
อัพยาปาทะ หริิ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา                
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จติตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา          
สติ สมถะ ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมยันั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด               
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๒๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗ ฌานมีองค ๕ มรรค   
มีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๒๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย                 
สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ              
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ                    
หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา               
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ                 
สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น เวน          
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๓ จบ     
                      ---------------    
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                          จิตดวงท่ี ๔      
     [๑๒๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส วปิปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ   
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวะธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๔ จบ     
                      ---------------      
                          จิตดวงท่ี ๕      
     [๑๓๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง              
เปนอารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ            
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                  
อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย        
อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ          
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ                    
อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ                    
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา               
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จติตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวกิเขปะ               
มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๓๑] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตองในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา         
ผัสสะ มีในสมัยนั้น    
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     เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณ            
ธาตุท่ีสมกัน ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไม     
ทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ          
     อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?         
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ ท่ีไมทุกขไม            
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น   
อันใด นี้ช่ือวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     อุเบกขินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ ท่ีไมทุกขไม            
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น   
อันใด นี้ช่ือวา อุเบกขินทรีย มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด          
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๓๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๔   
มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ      
     ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด            
มีอยูในสมยันัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๓๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย          
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ            
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ   
อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ              
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา               
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จติตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ    
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อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ    
วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๕ จบ     
                         ----------        
                          จิตดวงท่ี ๖      
     [๑๓๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม               
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ             
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๖ จบ     
                         ----------        
                          จิตดวงท่ี ๗      
     [๑๓๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม                
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา   
 จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย               
มนินทรีย อุเบกขินทรีย ชีวิตนิทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ           
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ    
อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา                  
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกมัมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา   
กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ี                   
อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น.   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๑๓๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗ ฌานมีองค ๔   
มรรคมีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๓๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย   
สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ              
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา     
อัพยาปาทะ หริิ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา                
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จติตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา   
จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยู          
ในสมัยนัน้ เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๗ จบ     
                      ---------------      
                          จิตดวงท่ี ๘      
     [๑๓๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ   
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                        จิตดวงท่ี ๘ จบ     
                    กามาวจรมหากศุลจิต ๘ จบ   
                        ทุติยภาณวาร จบ     
                      ----------------      
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                     รูปวาจรกุศล กสิณ ฌาน   
                           จตุกกนัย        
     [๑๓๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและ              
สุขอันเกิดแตวเิวกอยู ในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๔๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปน          
อารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวจิารสงบ จิตถึงความเปนธรรมชาติ ผุดข้ึนดวงเดียว                  
ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญา                 
เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย       
มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ            
มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๔๑] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมี องค ๓   
มรรคมีองค ๔ พละ ๓ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๔๒] สังขารขันธ มีอยูในสมัยนัน้ เปนไฉน?                    
     ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย                
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม             
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ          
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๑๔๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปตไิดอีกดวย จึงเปน         
ผูเพงโดยอุปบัติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย พระอริยะท้ังหลาย ยอมกลาว         
สรรเสริญบุคคลนั้นวา เปนผูเพงโดยอุปบัติ มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ เพราะฌานใด บรรลุตติยฌาน   
นั้น ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข                    
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย                
โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น         
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๔๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๔๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย                   
ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย              
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา          
สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๔๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปน          
อารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทใน                
กอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา             
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย                
อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น          
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๑๔๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๔๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย   
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม             
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ          
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         จตุกกนัย จบ       
                       -------------       
                          ปญจกนัย         
     [๑๔๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๕๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปน          
อารมณ ไมมีวติก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา             
สัญญา เจตนา จิต วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย                   
สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ     
ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๑๕๑] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๔   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๕๒] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย          
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม             
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ช่ือวา   
สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๕๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณ              
เปนอารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวจิารสงบ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา                  
เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย                   
ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ         
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๕๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๓   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๕๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย                
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม     
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ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ          
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     [๑๕๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปตไิดอีกดวย ฯลฯ             
บรรลุจตุตถฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณอยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต                 
สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย            
โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น         
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๕๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๕๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย   
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม             
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ          
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๕๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปน          
อารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา                 
สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย              
ปญญินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ          
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๑๖๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒   
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้                    
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     [๑๖๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย   
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม             
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ          
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         ปญจกนัย จบ       
                      ---------------      
                          ปฏิปทา ๔         
     [๑๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปน ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ               
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว  บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปน ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ              
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปน สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ                
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     [๑๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปน สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ                
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ                
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณ                   
เปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขา                  
ปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ท่ีมี             
ปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ              
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         ปฏิปทา ๔ จบ       
                      ----------------     
                          อารมณ ๔         
     [๑๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ             
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ              
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     [๑๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ              
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ               
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๑] ธรรมเปนกศุล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ                  
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ มีกําลังมาก                  
มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         อารมณ ๔ จบ       
                       --------------      
                      แจกฌานอยางละ ๑๖     
     [๑๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                    
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม            
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                    
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                    
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                    
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา                    
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?      
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     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา                    
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา                    
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา                    
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๔] ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน?          
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา   
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา   
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา   
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 



     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา   
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ        
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     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๑๗๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ                  
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ    
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เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย    ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     แจกฌานอยางละ ๑๖ จบ   
                  -----------------------   
     [๑๗๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ท่ีมีเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ              
ท่ีมีวาโยกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ท่ีมีนีลกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ท่ีมีปตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ            
ท่ีมีโลหิตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ท่ีมีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     กสิณ ๘ แจกอยางละ ๑๖   
                 -------------------------   
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                          อภิภายตนะ        
     [๑๗๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
 ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ          
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูใน   
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                       ---------------     
                            ปฏิปทา ๔       
     [๑๗๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                 
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                 
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน   
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                
ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทา               
ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         ปฏิปทา ๔ จบ       
                         ----------        
                          อารมณ ๒         
     [๑๘๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             



เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม    
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ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน   
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณ   
เล็กนอย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ                 
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         อารมณ ๒ จบ       
                        ------------       
                       แจกฌานอยางละ ๘     
     [๑๘๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกาํลังนอย มีอารมณ   
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ   
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกาํลังนอย มีอารมณเล็ก                  
นอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ           
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกศุล          
ธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ                   
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย               
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานั้นช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
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ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย                
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย               
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย                
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย ตัง้ใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน   
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน                 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ    
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เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณเล็กนอย     ฯลฯ   
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     แจกฌานอยางละ ๘ จบ    
                     -----------------     
     [๑๘๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเหน็ครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม   
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                 
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเหน็ครอบงํารูปนั้น บรรลุ       
ทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ   
บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                  อภภิายตนะแมนีก้็แจกอยางละ ๘   
                   ---------------------   
     [๑๘๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมบริกรรมสัญญาในรูปภายใน               
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ          
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมยัใด                
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                    ------------------     
                          ปฏิปทา ๔         
     [๑๘๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด   
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                 
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                 
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น ทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน         
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา   
ทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ                   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         ปฏิปทา ๔ จบ       
                       --------------      
 
                            อารมณ ๒        
     [๑๘๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม      
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ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ          
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย   
มีอารมณไพบูลย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ           
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         อารมณ ๒ จบ       
                      ---------------      
                  แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยางหนึ่ง   
     [๑๘๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม        
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ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม       
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ   
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ                 
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน    
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังนอย     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา      มีกําลังมาก     มีอารมณไพบูลย     ฯลฯ   
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                  แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยาง จบ   
                ----------------------------   
     [๑๘๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญา ในรูปภายใน            
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย มีสีงามหรือมีสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเหน็ครอบงํารูปนั้น สงัด-  
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จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                  
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีไพบูลย ท้ังมีสีงามและมีสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น          
บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ   
บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                  อภภิายตนะแมนี้ ก็แจกอยางละ ๘                    
                   ----------------------   
     [๑๘๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเขียว มีวรรณเขียว เขียวแท มีรัศมีเขียว ตั้งใจวา จะรูจะเหน็ครอบงํารูปนั้น   
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอกท่ีเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองแท มีรัศมีเหลือง ฯลฯ เหน็รูปภายนอกที่แดง          
มีวรรณแดง แดงแท มีรัศมีแดง ฯลฯ เหน็รูปภายนอกท่ีขาว มีวรรณขาว ขาวแท มีรัศมีขาว              
ตั้งใจวา จะรูจะเหน็ครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ            
ปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
               อภิภายตนะแมเหลานี้ ก็แจกอยางละ ๑๖                 
                       -------------     
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                          วิโมกข ๓        
     [๑๘๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ เปนผูไดฌานมีรูปภายในเปน             
อารมณ เห็นรูปท้ังหลาย สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ               
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน             
เห็นรูปภายนอก สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ   
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ ผูกใจอยูในวรรณกสิณวา งาม              
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                 แมวิโมกข ๓ นี้ กแ็จกอยางละ ๑๖                   
                       -------------       
                       พรหมวหิารฌาน ๔      
     [๑๙๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ท่ีสหรคตดวย              
เมตตา ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปตไิดอีกดวย ฯลฯ             
บรรลุตติยฌานนั้น ท่ีสหรคตดวยเมตตา อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มี   
ในสมัยนัน้ ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ท่ีสหรคตดวย              
เมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน ท่ีสหรคตดวย               
เมตตา ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปตไิดอีกดวย ฯลฯ             
บรรลุจตุตถฌานน้ัน ท่ีสหรคตดวยเมตตา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีสหรคตดวยกรุณา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานน้ัน ท่ีสหรคต ดวยกรุณา อยูในสมยัใด ผัสสะ                  
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม              
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมญาน ท่ีสหรคตดวยมุทิตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ              
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุปฐมญาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานน้ัน ท่ีสหรคตดวยมุทิตา อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌาน ท่ีสหรคตดวย              
อุเบกขา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                 พรหมวหิารฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖   
                     ------------------     
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                         อสุภฌาน ๑๐        
     [๑๙๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีสหรคตดวยอุทธุมาตกสัญญา ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีสหรคตดวยวินีลกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยวิปุพพกสัญญา                
ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยวจิฉิททกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยวิกขายติกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวย                
วิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยหตวิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยโลหิตกสัญญา ฯลฯ                
ท่ีสหรคตดวยปุฬุวกสัญญา ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     อสุภฌานแจกอยางละ ๑๖   
                        รูปาวจรกุศล จบ     
                       --------------      
                         อรูปาวจรกุศล      
                          อรูปฌาน ๔        
     [๑๙๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย               
ประการท้ังปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุ      
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จตุตถฌาน อันสหรคตตองอากาสานัญจายตนสัญญาสหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข                  
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา           
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ           
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวญิญาณัญจายตนสัญญา สหรคตดวย                   
อุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภมิู เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ            
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา สหรคตดวย                   
อุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะ            
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา สหรคต                  
ดวยอุเบกขาไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ           
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                   อรูปฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖   
                       อรูปาวจรกุศล จบ     
                         ---------          
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                   เตภูมิกกุศลธรรม ๓ ประเภท   
                         กามาวจรกุศล       
     [๑๙๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนเปนอยางตํ่า ฯลฯ                  
เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปน            
จิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวมัิงสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง       
ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง       
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง        
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดอียางตํ่า ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง     
ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ                
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ   
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคต                
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก            
ญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง เปนอยางตํ่า          
ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณตี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบด ีฯลฯ             
เปนจิตตาธิบด ีฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี     
อยางประณตี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี     
อยางประณตี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจติตาธิบดี        
อยางประณตี อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                       กามาวจรกุศล จบ      
                        ------------      
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                         รูปาวจรกุศล       
     [๑๙๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ฯลฯ เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ       
เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ                
เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปน             
ฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิริยาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปน      
วิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ            
เปนจิตตาธิบดอียางประณตี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ     
เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ              
เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณตี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปน               
วิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวมัิงสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปน      
ฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดอียางประณตี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ            
เปนวิริยาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนจิตตาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                        รูปาวจรกุศล จบ     
                         ----------     
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                         อรูปาวจรกุศล      
     [๑๙๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย               
ประการท้ังปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุ            
จตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได            
เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปน           
อยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปน                
จิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวมัิงสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ   
เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ       
เปนวิริยาธิบดอียางประณตี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ        
เปนจิตตาธิบดอียางประณตี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ     
เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ           
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวญิญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกข                  
ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณตี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ       
เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ         
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ        
เปนวิริยาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนจิตตาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ            
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข         
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ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณตี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี           
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวมัิงสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ   
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ        
เปนวิริยาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนจิตตาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ            
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข             
ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางตํ่า ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณตี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ       
เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ        
เปนวิริยาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนจิตตาธิบดอียางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางตํ่า ฯลฯ       
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                       อรูปาวจรกุศล จบ     
                        ------------       
                        โลกุตตรกุศลจิต     
                        มรรคจิตดวงท่ี ๑    
     [๑๙๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน          
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ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยูในสมัยใด          
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย            
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิทรีย อนัญญตัญญัส         
สามีตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ                   
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ                   
หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ   
โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จติตมุทุตา                    
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ                 
สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมยันั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย                 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
     [๑๙๗] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง มีในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา      
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๑๙๘] เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกดิแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกนั ความ               
เสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแต        
เจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น.          
     [๑๙๙] สัญญา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น           
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.       
     [๒๐๐] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น        
อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.       
     [๒๐๑] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนัน้.    
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     [๒๐๒] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันเปนองคแหงมรรค                 
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิตก มีในสมยันั้น.      
     [๒๐๓] วิจาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจาร มีในสมัยนั้น.                  
     [๒๐๔] ปต ิมีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง              
ความปล้ืมใจ ความต่ืนเตน ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี ปติสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด               
นี้ช่ือวา ปติ มีในสมัยนั้น.              
     [๒๐๕] สุข มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต                   
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณสบายท่ีเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา       
สุข มีในสมัยนั้น.   
     [๒๐๖] เอกคัคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ  สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ          
สมาธิสัมโพชฌงค เปนองคแหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา        
มีในสมัยนัน้.     
     [๒๐๗] สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรียคือศรัทธา          
สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น.      
     [๒๐๘] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม                
ทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ วิริยพละ        
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สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด              
นี้ช่ือวา วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น.      
     [๒๐๙] สตินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไม   
เล่ือนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปน                
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สตินทรีย มีในสมัยนัน้.             
     [๒๑๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต            
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ      
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา              
สมาธินทรีย มีในสมัยนัน้.                  
     [๒๑๑] ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูจัก ความวิจัย ความเลือกสรร ความวจิัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา             
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา               
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ   
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา          
ปญญินทรีย มีในสมัยนัน้.                  
     [๒๑๒] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ    
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย   
มีในสมัยนัน้.      
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     [๒๑๓] โสมนัสสินทรีย ในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส             
กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา โสมนัสสินทรีย   
มีในสมัยนัน้.     
     [๒๑๔] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติของนามธรรมน้ันๆ ในสมยันั้น        
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๒๑๕] อนญัญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?            
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ความรูแจมแจง                  
ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง          
ความเหน็แจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือน               
ศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป                
ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค                   
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมท่ียังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมท่ียังไมเคยเห็น   
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมท่ียังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมเคย   
ทําใหแจงนั้นๆ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนัน้.             
     [๒๑๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา               
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัย              
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สัมมาทิฏฐิ       
มีในสมัยนัน้.      
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     [๒๑๗] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
      ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดาํริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง         
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาสังกปัปะ มีในสมัยนั้น.      
     [๒๑๘] สัมมาวาจา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม                   
ลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุวจีทุจริต ๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค               
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาวาจา มีในสมัยนัน้.   
     [๒๑๙] สัมมากัมมันตะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม                   
ลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต ๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค             
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมากัมมันตะ มีในสมยันั้น.   
     [๒๒๐] สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม                   
ลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุมิจฉาชีพ การเล้ียงชีพชอบ อันเปนองคแหงมรรค          
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนัน้.   
     [๒๒๑] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ  ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ        
ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด           
นี้ช่ือวา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.       
     [๒๒๒] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย                 
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค               
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัมมาสติ มีในสมัยนั้น.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 92 
     [๒๒๓] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ  ความม่ันคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต         
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจชอบ        
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา              
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้.                   
     [๒๒๔] สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ ศรัทธา สัทธินทรีย กําลัง     
คือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น.        
     [๒๒๕] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย กาํลังคือ         
ความเพยีร สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้         
อันใด นี้ช่ือวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.    
     [๒๒๖] สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม สติ สตินทรีย กาํลังคือสติ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค          
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สติพละ มีในสมัยนั้น.    
     [๒๒๗] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต          
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ      
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา              
สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๒๘] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเปนเคร่ืองทําลายกิเลส     
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ปญญาเปนเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย              
กําลังคือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง                  
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม   
สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค มีในสมัยนั้น              
อันใด นี้ช่ือวา ปญญาพละ มีในสมัยนัน้.    
     [๒๒๙] หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ      
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๓๐] โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีไมประกอบอกุศล   
บาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๓๑] อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความท่ีไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั ความ            
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อโลภะ                  
มีในสมัยนัน้.     
     [๒๓๒] อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การไมคิดทุษราย กิริยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท           
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อโทสะ มีในสมัยนั้น.         
     [๒๓๓] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ                    
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ               
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา          
อโมหะ มีในสมัยนั้น.    
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     [๒๓๔] อนภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั กิริยาท่ี         
ไมกําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา          
อนภิชฌา มีในสมัยนั้น.   
     [๒๓๕] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท        
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น.     
     [๒๓๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ         
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา                  
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม ความเหน็ชอบ   
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา           
สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.                   
     [๒๓๗] หริิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?      
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ      
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา หิริ มีในสมัยนัน้.   
     [๒๓๘] โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการ   
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา โอตตัปปะ มีในสมยันั้น.                
     [๒๓๙] กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบ กริิยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ            
สัญญาขันธ สังขารขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา กายปสสัทธิ            
มีในสมัยนัน้.      
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     [๒๔๐] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบ กริิยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหงวิญญาณขันธ           
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.                    
     [๒๔๑] กายลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมหนัก แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ              
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายลหุตา มีในสมัยนั้น.      
     [๒๔๒] จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมหนัก แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนัน้             
อันใด นี้ช่ือวา จติตลหุตา มีในสมัยนั้น.   
     [๒๔๓] กายมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ               
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายมุทุตา มีในสมัยนั้น.     
     [๒๔๔] จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนัน้              
อันใด นี้ช่ือวา จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น.   
     [๒๔๕] กายกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงเวทนาขันธ               
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้.                
     [๒๔๖] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงวิญญาณขันธ              
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา จติตกัมมัญญตา มีในสมัยนัน้.             
     [๒๔๗] กายปาคุญญตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีคลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะท่ีคลองแคลว แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ          
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายปาคุญญตา มีในสมัยนัน้.   
     [๒๔๘] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีคลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะท่ีคลองแคลว แหงวิญญาณขันธ ในสมยันั้น         
อันใด นี้ช่ือวา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนัน้.    
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     [๒๔๙] กายุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความตรง กิริยาท่ีตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงเวทนาขันธ   
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา กายชุุกตา มีในสมยันั้น.                   
     [๒๕๐] จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความตรง กิริยาท่ีตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงวญิญาณขันธ                    
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา จติตุชุกตา มีในสมัยนั้น.                
     [๒๕๑] สติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค            
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สติ มีในสมัยนั้น.       
     [๒๕๒] สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ           
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง   
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม   
สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้                
อันใด นี้ช่ือวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนัน้.   
     [๒๕๓] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?      
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต          
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจชอบ        
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา              
สมถะ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๕๔] วปิสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความ       
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รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส                
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ         
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา                  
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจย                
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา วปิสสนา         
มีในสมัยนัน้.     
     [๒๕๕] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ                   
ไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ         
สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด             
นี้ ช่ือวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.          
     [๒๕๖] อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต          
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ           
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๕๗] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๒๕๘] ก็ขันธ ๔ อาตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๙ ฌานมีองค ๕ มรรค   
มีองค ๘ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ เวทนาขันธ ๑   
สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑ มนายตนะ ๑ มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑               
ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัยนั้น     
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     [๒๕๙] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย                 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวติินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ        
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ                 
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หริิพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ   
อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริโอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา                  
จิตตหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา            
กายุชุกตา จิตตุชุกต สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรม                 
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้      
ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     ------------------    
                          มหานัย ๒๐        
                         สุทธิกปฏิปทา      
     [๒๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.   
     [๒๖๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     [๒๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัย                   
นั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๒๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน   
สมัยนั้น ฯลฯ      
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๒๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา                 
ขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูใน             
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                       สุทธิกปฏิปทา จบ.    
                      ----------------     
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                           สุญญตะ          
     [๒๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                         สุญญตะ จบ.        
                      ---------------                          
                        สุญญตมูลกปฏิปทา    
     [๒๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสู   
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว          
บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีอยูในสมยันั้น ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                 
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ    
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญ             
ตะ ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิด           
สุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ         
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
                      สุญญตมูลกปฏิปทา จบ.   
                        ------------  
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                          อัปปณิหิตะ       
     [๒๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
      ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                  
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                        อัปปณิหิตะ จบ.     
                       --------------      
                       อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา   
     [๒๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ     
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ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                    
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน     
ชนิดอัปปณหิติะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                  
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถ          
ฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธา                  
ภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปน                  
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมยัใด            
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                     อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา จบ.   
                        -----------   
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     [๒๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ                   
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน              
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ                
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ              
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกตุตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญ                 
อาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ                  
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจติเปนโลกุตตระ อันเปน           
เคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนพิพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม              
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน                
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
                        มหานัย ๒๐ จบ.      
                        ------------       
                            อธิบดี         
     [๒๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี            
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ    
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตา    
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ธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ             
อวิกเขปะ ฯลฯ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?                 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ                   
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน              
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ                
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ              
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกตุตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญ                 
อาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ                  
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจติเปนโลกุตตระ ฯลฯ               
อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภมิูเบ้ืองตน สงัดจากกาม       
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ              
เปนจิตตาธิบด ีฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด               
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                          อธิบดี จบ        
                      มรรคจิตดวงท่ี ๑ จบ   
                        ------------       
                        มรรคจิตดวงท่ี ๒    
     [๒๗๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลก นําไปสูนพิพาน               
เพื่อบรรลุภูมิท่ี ๒ เพื่อบรรเทากามราคะและพยาบาทใหเบาบางลง สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล   
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ธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ            
อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                      มรรคจิตดวงท่ี ๒ จบ   
                       ------------        
                       มรรคจิตดวงท่ี ๓     
     [๒๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลก นําไปสูนพิพาน               
เพื่อบรรลุภูมิท่ี ๓ เพื่อละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม         
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ มีอยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ              
อัญญินทรีย ฯลฯ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ           
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ   
                      มรรคจิตดวงท่ี ๓ จบ   
                        ------------       
                        มรรคจิตดวงท่ี ๔    
     [๒๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลก นําไปสูนพิพาน               
เพื่อบรรลุภูมิท่ี ๔ เพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไมใหมีเหลือ            
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ            
อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ    
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     [๒๗๔] อัญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย                
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด                
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส            
ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย                  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางเหมือนปญญา ความสวาง                   
คือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง                    
ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค             
เพื่อรูธรรมท่ีรูแลว เพื่อเห็นธรรมท่ีเห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมท่ีบรรลุแลว เพื่อทราบธรรมท่ีทราบ   
แลว เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีทําใหแจงแลว ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อัญญินทรีย มีใน     
สมัยนั้น ฯลฯ นี้ช่ือวา อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มี     
อยูในสมัยนั้น    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล   
                       มรรคจิตดวงท่ี ๔ จบ.   
                       โลกุตตรกุศลจิต จบ.   
                        -------------       
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                          อกุศลธรรม        
                          อกุศลจิต ๑๒      
                          ----------       
                           จิตดวงท่ี ๑     
                           ปทภาชนยี        
     [๒๗๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน               
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ           
ปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ                 
สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาทิฏฐิ       
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ                 
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีใน   
สมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๒๗๖] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๒๗๗] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกดิแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน                    
ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิด       
แตเจโตสัมผัส ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น.       
     [๒๗๘] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันัน้              
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 109 
     [๒๗๙] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัย            
นั้น อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.   
     [๒๘๐] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนัน้.   
     [๒๘๑] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติแนบ              
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ มิจฉาสังกัปปะ ในสมยันัน้ อันใด นี้ช่ือวา วิตก       
มีในสมัยนัน้.     
     [๒๘๒] วิจาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงดูอารมณ ในสมยันัน้ อันใด นี้ช่ือวา วจิาร มีในสมัยนั้น.                
     [๒๘๓] ปติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง              
ความปล้ืมใจ ความต่ืนเตน ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา ปติ มีใน         
สมัยนั้น.         
     [๒๘๔] สุข มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต                  
สัมผัส กิริยาท่ีเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
สุข มีในสมัยนั้น.   
     [๒๘๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจติ         
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.                  
     [๒๘๖] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 110 
ทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ วิริยพละ       
มิจฉาวายามะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา วริิยินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๒๘๗] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ มิจฉา           
สมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา สมาธินทรีย มีในสมัยนัน้.         
     [๒๘๘] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโนวิญญาณ วิญญาณขันธ                  
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.                    
     [๒๘๙] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต                  
สัมผัส กิริยาท่ีเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา     
โสมนัสสินทรีย มีในสมยันั้น.               
     [๒๙๐] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการสืบเนื่องกันอยู ความ         
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๒๙๑] มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอ           
สัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความตั้งม่ัน          
ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพนิาศ การถือโดยวปิลาส           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.                
     [๒๙๒] มิจฉาสังกัปปะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติแนบ              
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดําริผิด ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มิจฉา        
สังกัปปะ มีในสมัยนั้น.   
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     [๒๙๓] มิจฉาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม                
ทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ            
ความพยายามผิด ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา มิจฉาวายามะ มีในสมยันัน้.   
     [๒๙๔] มิจฉาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจผิด        
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา มิจฉาสมาธิ มีในสมัยนั้น.                
     [๒๙๕] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม               
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวหนาไปอยางไมทอถอย ความ               
ไมทอดท้ิงฉันทะ  ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย กาํลังคือ        
วิริยะ มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิริยพละ มีในสมัยนัน้.   
     [๒๙๖] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ มิจฉาสมาธิ      
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.                  
     [๒๙๗] อหริิกพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีไมละอายตอการ      
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา อหิริกพละ มีในสมยันั้น.               
     [๒๙๘] อโนตัปปพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอ   
การประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อโนตตัปปพละ มีใน                   
สมัยนั้น.         
     [๒๙๙] โลภะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     การโลภ กริิยาท่ีโลภ ความโลภ การกําหนัดนกั กิริยาท่ีกําหนดันัก ความกําหนัด                  
ความเพงเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา โลภะ มีในสมัยนั้น.          



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 112 
     [๓๐๐] โมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?      
     ความไมรู ความไมเหน็ ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความ              
เปนจริง ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไม              
พินิจ ความไมพิจารณา ความไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไม               
รูชัด ความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา   
อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกศุลมูลคือโมหะ ในสมยันั้น อันใด            
นี้ช่ือวา โมหะ มีในสมัยนัน้.              
     [๓๐๑] อภชิฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
     การโลภ กริิยาท่ีโลภ ความโลภ ความกาํหนัด กิริยาท่ีกําหนดั ความกาํหนดันัก                    
ความเพงเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อภิชฌา มีในสมัยนั้น.                
     [๓๐๒] มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอ           
สัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความตั้งม่ัน          
ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพนิาศ การถือโดยวปิลาส           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.                
     [๓๐๓] อหริิกะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีไมละอายตอการ      
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา อหิริกะ มีในสมัยนัน้.                 
     [๓๐๔] อโนตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอ   
การประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อโนตตัปปะ มีในสมัยนั้น.            
     [๓๐๕] สมถะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา สมถะ มีใน                
สมัยนั้น.       
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     [๓๐๖] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความ   
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย                 
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริย       
พละ มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา ปคคาหะ มีในสมัยนัน้.   
     [๓๐๗] อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ           
ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.                  
     [๓๐๘] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     [๓๐๙] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๕ มรรค   
มีองค ๔ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น.               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๑๐] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตนิทรีย              
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ                  
อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ   
อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณ           
ขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
                      --------------    
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                          จิตดวงท่ี ๒      
     [๓๑๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน                
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มี              
ในสมัยนัน้ ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                       --------------      
                          จิตดวงท่ี ๓      
     [๓๑๒]  ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?         
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน                
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ           
ปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ                 
สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ    
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ โอตตัปปพละ โลภะ โมหะ   
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีอยูในสมัยนัน้ หรือนามธรรม                  
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๑๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๕ มรรค   
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๑๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตนิทรีย              
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ โลภะ โมหะ                   
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ บัคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึน   
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แมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ      
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                      ---------------      
                          จิตดวงท่ี ๔      
     [๓๑๕] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน                 
อารมณ หรือปรารภอารมณใด เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                  
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                      ----------------     
                          จิตดวงท่ี ๕      
     [๓๑๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน              
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ                
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                  
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มิจฉาสังกัปปะ   
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ   
อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ หรือ                  
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๑๗] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.    
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     เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณ           
ธาตุท่ีสมกัน ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกข   
ไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ               
     อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?         
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด    
นี้ช่ือวา อุเบกขา มีในสมัยนัน้ ฯลฯ        
     อุเปกขินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ   
ท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๑๘] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค   
มีองค ๔ พละ ๕ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๑๙] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาทิฏฐิ        
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปะ                   
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือ   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น   
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                     -----------------     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 117 
                          จิตดวงท่ี ๖      
     [๓๒๐] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน               
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ             
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                      ---------------      
                          จิตดวงท่ี ๗      
     [๓๒๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน               
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ                
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                  
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มิจฉาสังกัปปะ   
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ   
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรม   
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
      [๓๒๒] กขั็นธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค                    
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๒๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย                   
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ                 
โลภะ โมหะ อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ี    
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อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ช่ือวา    
สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
                     ------------------    
                          จิตดวงท่ี ๘      
     [๓๒๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน                
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                 
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                    -------------------    
                          จิตดวงท่ี ๙      
     [๓๒๕] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน               
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ           
ปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร   
ทุกข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนนิทรีย โทมนัสสินทรีย ชีวิตนิทรีย มิจฉาสังกัปปะ    
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โทสะ โมหะ   
พยาปาทะ อหริิกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมยันั้น หรือนามธรรม   
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๒๖] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.    
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     เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณธาตุท่ีสมกัน               
ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข    
อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     ทุกข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต             
เจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา ทุกข มีในสมัยนัน้ ฯลฯ       
     โทมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต             
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด          
นี้ช่ือวา โทมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     โทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?            
     การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาท่ี       
คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไม                   
แชมช่ืนแหงจติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา โทสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     พยาปาทะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?         
     การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาท่ี       
คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไม                   
แชมช่ืนแหงจติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา พยาปาทะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๒๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค   
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น  หรือ                  
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๒๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย สมาธินทรีย ชีวติินทรีย มิจฉาสังกัปปะ     
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โทสะ โมหะ    
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พยาปาทะ อหริิกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน               
แมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ      
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
                     -----------------     
                         จติดวงท่ี ๑๐      
     [๓๒๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน                
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                 
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
                      ---------------      
                         จิตดวงท่ี ๑๑      
     [๓๓๐] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกจิฉา มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง              
เปนอารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ            
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                  
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย มนนิทรีย อุเปกขินทรีย ชีวติินทรีย มิจฉาสังกัปปะ             
มิจฉาวายามะ วิริยพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ วิจกิิจฉา โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ                  
ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๓๑] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
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     เอกัคคตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความต้ังอยูแหงจิต ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้ ฯลฯ               
     วิจิกจิฉา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน        
     การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเหน็ไปตางๆ นานา                
ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย                
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถ               
จะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา        
วิจิกจิฉา มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๓๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๔ ฌานมีองค ๔ มรรค   
มีองค ๒ พละ ๓ เหตุ ๑ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ หรือนามธรรมท่ี   
อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๓๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย ชีวิตนิทรีย มิจฉาสังกปัปะ                 
มิจฉาวายามะ วิริยพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ วิจกิิจฉา โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ                  
ปคคาหะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ        
มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ            
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
                   ---------------------   
                         จิตดวงท่ี ๑๒      
     [๓๓๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?          
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง               
เปนอารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ       
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หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร                  
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มิจฉาสังกัปปะ   
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ อุทธัจจะ โมหะ                 
อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย                  
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     [๓๓๕] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะมีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     อุทธัจจะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต ในสมัยนั้น         
อันใด นี้ช่ือวา อุทธัจจะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๓๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค   
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๑ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ                   
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ   
     [๓๓๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ     
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ อุทธัจจะ โมหะ                 
อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวกิเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด              
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
                        อกุศลจิต ๑๒ จบ     
                        ------------       
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                         อัพยากตธรรม       
                        กามาวจรวิบาก       
                    วญิญาณ ๕ ท่ีเปนกุศลวิบาก   
     [๓๓๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     จักขุวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ เกิดข้ึนเพราะกามาวจร              
กุศลกรรมอันไดกระทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา                 
จิต อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรม           
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๓๙] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๓๔๐] เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุ               
วิญญาณธาตุท่ีสมกัน ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ    
ท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนัน้.       
     [๓๔๑] สัญญา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวญิญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น.        
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.       
     [๓๔๒] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น      
อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.      
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     [๓๔๓] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนาตยนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
จักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนัน้.   
     [๓๔๔] อุเบกขา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.     
     [๓๔๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้.                  
     [๓๔๖] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ    
วิญญาณขันธ จักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.      
     [๓๔๗] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนัน้.   
     [๓๔๘] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู           
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวิตนิทรียคือชีวิต ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนัน้     
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๓๔๙] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๕๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ จักขุ                   
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแม          
อ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ     
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     [๓๕๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวน          
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๕๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โสตวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ                    
     ฆานวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ                    
     ชิวหาวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ   
     กายวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยสุขเวทนา มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกดิข้ึน                    
เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา              
เจตนา จิต สุข เอกัคคตา มนินทรีย สุขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรม            
ท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๕๓] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๓๕๔] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุท่ีสมกัน                  
ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส กริิยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อัน          
เกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น.    
     [๓๕๕] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวญิญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น           
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.       
     [๓๕๖] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น        
อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.        
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     [๓๕๗] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
กายวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนัน้.   
     [๓๕๘] สุข มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตกาย                   
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา        
สุข มีในสมัยนั้น.   
     [๓๕๙] เอกคัคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต สมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้.                    
     [๓๖๐] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโนวิญญาณ วิญญาณขันธ                  
กายวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.                    
     [๓๖๑] สุขินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตกาย                 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา        
สุขินทรีย มีในสมัยนั้น.                   
     [๓๖๒] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๓๖๓] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๖๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
กายวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน           
แมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้                 
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ          
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     [๓๖๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวน          
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                   วญิญาณ ๕ ท่ีเปนกุศลวิบาก จบ   
                       -------------       
                     มโนธาตุ เปนกุศลวิบาก   
     [๓๖๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนธาตุ อันเปนวบิาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน                
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกศุลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไว          
แลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกคัคตา   
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มีในสมยันั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๖๗] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๓๖๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุ              
ท่ีสมกัน ความเสวยอารมณไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไม       
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนัน้.   
     [๓๖๙] สัญญา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด           
นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนัน้.       
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     [๓๗๐] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนัน้              
อันใด ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.          
     [๓๗๑] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนธาตุท่ีสมกัน ในสมยันัน้ อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนั้น.       
     [๓๗๒] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิตก มีในสมัยนั้น.    
     [๓๗๓] วจิาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจาร มีในสมัยนั้น.                  
     [๓๗๔] อุเบกขา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.     
     [๓๗๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้.                  
     [๓๗๖] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ    
วิญญาณขันธ มโนธาตุท่ีสมกัน ในสมยันัน้ อันใด นี้ช่ือวา มนินทรีย มีในสมัยนัน้.              
     [๓๗๗] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนัน้.   
     [๓๗๘] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    
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     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๓๗๙] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๘๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด        
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                  
     [๓๘๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน             
แมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ      
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                    มโนธาตุท่ีเปนกศุลวิบาก จบ   
                       --------------      
                   มโนวิญญาณธาตุท่ีเปนกุศลวบิาก                    
                       สหรคตดวยโสมนัส     
     [๓๘๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุอันวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน                    
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกศุลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสม             
ไวแลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วติก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา     
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มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๘๓] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีถูกกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมยันั้น อันใด                
นี้ช่ือวา ผัสสะ มีในสมัยนัน้.             
     [๓๘๔] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกดิแตสัมผัสมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ความ                   
เสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิด         
แตเจโตสัมผัส ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น.       
     [๓๘๕] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     การจํา กิริยาจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันัน้              
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.       
     [๓๘๖] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัย            
นั้น อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนั้น.   
      [๓๘๗] จติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณ   
ขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันัน้ อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนั้น.                   
     [๓๘๘] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติ                 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิตก มีใน             
สมัยนั้น.         
     [๓๘๙] วิจาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจาร มีในสมัยนั้น.                  
     [๓๙๐] ปติ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
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     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง              
ความปล้ืมใจ ความต่ืนเตน ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา ปติ มีในสมัยนั้น.   
     [๓๙๑] สุข มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแต   
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด              
นี้ช่ือวา สุข มีในสมัยนั้น.               
     [๓๙๒] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้.                  
     [๓๙๓] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ    
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.        
     [๓๙๔] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต                  
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา       
โสมนัสสินทรีย มีในสมยันั้น.               
     [๓๙๕] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยูความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น อันใด    
นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.      
     [๓๙๖] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๓๙๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ มโน   
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแม           
 อ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น.                   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                  
     [๓๙๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้นเปนไฉน?    
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     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิด            
ข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ    
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     มโนวิญญาณธาตุท่ีเปนกศุลวิบากสหรคตดวยโสมนสั จบ                
                    -------------------    
                   มโนวิญญาณธาตุท่ีเปนกุศลวบิาก                    
                       สหรคตดวยอุเบกขา    
     [๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม                  
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ัง           
สมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา                   
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มีในสมยันั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๐๐] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     [๔๐๑] เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณ            
ธาตุท่ีสมกัน ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ี        
ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนัน้.          
     [๔๐๒] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 133 
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวญิญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมยันั้น           
อันใด นี้ช่ือวา สัญญา มีในสมัยนั้น.       
     [๔๐๓] เจตนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การคิด กิริยาท่ีคิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ใน                
สมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เจตนา มีในสมัยนัน้.   
     [๔๐๔] จิต มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?       
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วญิญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิต มีในสมัยนัน้.   
     [๔๐๕] วิตก มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?      
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณ ความท่ีจติแนบ              
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิตก มีในสมัยนั้น.       
     [๔๐๖] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?     
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความท่ีจิตสืบตอ                  
อารมณ ความท่ีจิตเพงอารมณ ในสมยันั้น อันใด นี้ช่ือวา วิจาร มีในสมัยนั้น.                  
     [๔๐๗] อุเบกขา มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.     
     [๔๐๘] เอกคัคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ในสมยันั้น อันใด นีช่ื้อวา เอกัคคตา มีในสมัยนัน้.                  
     [๔๐๙] มนนิทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ    
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา มนนิทรีย มีในสมยันั้น.        
     [๔๑๐] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข          
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนัน้.    
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     [๔๑๑] ชีวติินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.   
     [๔๑๒] หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๑๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน           
แมอ่ืนใด มีในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต. ฯลฯ                 
     [๔๑๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน             
แมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ      
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     มโนวิญญาณธาตุท่ีเปนกศุลวิบากสหรคตดวยอุเบกขา จบ               
                   ---------------------   
                         มหาวิบาก ๘        
     [๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ                
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต                
ดวยญาณ ... เกดิข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ      
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ ... เกิดข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา               
สัมปยุตดวยญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดข้ึน โดยมีการ        
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ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ ... เกดิข้ึน โดยมีการชักจูง เพราะกามาวจร           
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ      
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๑๖] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล   
คือ อโมหะ ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                          มหาวิบาก ๘ จบ    
                           -----------     
                           รูปาวจรวิบาก    
     [๔๑๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม             
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวี              
กสิณเปนอารมณ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไว           
แลว นั้นแล อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
      ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?             
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน          
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ                  
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
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     โยคาวจรบคุคล บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะ             
ละสุขและทุกขได ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว       
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                  
                        รูปาวจรวิบาก จบ    
                         ----------        
                         อรูปาวจรวิบาก     
     [๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ         
ท้ังปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการ ซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุ                 
จตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได             
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                
ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหง                   
ปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากา                  
สานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะ              
อรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว นั้นแล อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ           
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวญิญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไม               
มีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ              
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 137 
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน              
อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อัน               
เปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกศุลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด          
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตน             
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญยตนสัญญา ไมมีทุกข                   
ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ           
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงวิญญาณญัจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน               
อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อันเปน           
วิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด              
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ            
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ                    
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตตุถฌาน               
อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ              
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด       
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      อรูปาวจรวิบาก จบ.    
                         ----------     
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                         โลกุตตรวิบาก      
                    วบิากแหงมรรคจิตดวงท่ี ๑   
                          มหานัย ๒๐        
                         สุทธิกปฏิปทา      
     [๔๒๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ  เพื่อบรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ          
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอัน                
ไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ อวกิเขปะ          
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิากเพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอัน               
ไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ อวกิเขปะ           
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.    
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     [๔๒๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม        
ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น              
ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.   
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอัปปณหิติะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปน                   
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปญญินทรีย ฯลฯ         
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด                 
ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขา             
ปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้              
วิบาก ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทา          
ทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน     
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา          
ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ   
บรรลุปญจมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ           
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กศุล ฯลฯ        
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ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา              
ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วบิาก ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                        สุทธิกปฏิปทา จบ    
                         ---------         
                         สุทธิกสุญญตะ      
     [๔๒๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.      
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว             
แลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
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     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.      
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไว            
ไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ      
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๒๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกตุตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว             
แลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ         
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล                    
ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนดิอนิมิตตะ   
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ วบิาก ผัสสะ                
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                       สุทธิกสุญญตะ จบ.    
                        -----------        
                         สุญญตปฏิปทา       



     [๔๓๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ        
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ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ                   
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ              
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ                
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.             
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ               
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยั               
นั้น ฯลฯ          
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน      
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เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตนบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ     
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน                
สมัยใด ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ                 
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนมิิตตะ เปนทุกขาปฏิปทา           
ทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ            
ชนิดอัปปณหิติะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วบิาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                
สมัยนั้น ฯลฯ      
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธา                
ภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ                   
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิด สุญญตะ   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขา               
ปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วบิาก ฯลฯ ชนดิสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้                
กุศล ฯลฯ ชนดิอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ                   
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา              
ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                       สุญญตปฏิปทา จบ.     
                         ---------         
                        สุทธิกอัปปณิหิตะ   
     [๔๓๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม        
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ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตตระอันทําไวแลว ไดเจริญไวแลว          
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล      
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระอันเปนเคร่ืองออกไปจากโลก นําไปสูนพิพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม        
ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.      
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลว             
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๓๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน     
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บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ                
ชนิดอัปปณหิติะ ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนดิอนิมิตตะ ดังนี้           
วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      สุทธิกอัปปณิหิตะ จบ.   
                        -----------        
                        อัปปณิหิตปฏิปทา    
     [๔๔๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสู   
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว          
บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอัปปณหิติะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปน                   
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ                
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๔๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
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     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ                 
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๔๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ                   
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต   
     [๔๔๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ    
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ                   
อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ       
ชนิดอัปปณหิติะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดอนิมิตะ เปนทุกขา              
ปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วบิาก ฯลฯ ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้           
กุศล ฯลฯ ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ                
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๔๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ            
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ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขา                 
ปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ          
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิด   
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ          
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ดังนี้ วบิาก ฯลฯ ชนดิอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปา            
ภิญญา ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ                
ชนิดอัปปณหิติะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิ              
ปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      อัปปณิหิตปฏิปทา จบ.   
                        -----------       
     [๔๔๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญ              
สัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ            
ฯลฯ เจริญสัจจะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ           
เจริญขันธเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ             
เจริญอาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกตุตระ ฯลฯ             
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจติเปนโลกุตตระ อัน               
เปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม          
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน                
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.             
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญ ฯลฯ อันเปน              
วิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด             
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 148 
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                  
                        มหานัย ๒๐ จบ.      
                          --------         
     [๔๔๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌาน                
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ            
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๔๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ                   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.   
     โ 
     ยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌาน              
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ            
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
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     [๔๔๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ   
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศล               
ฌานเปนโลกตุตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ         
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานั้น ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.                    
     [๔๔๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี                   
ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน                   
ฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ         
ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขา            
ปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี ้กุศล ฯลฯ ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา             
ทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภมิูเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน              
ฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ           
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนสุขา    
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ปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ                 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา            
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี          
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิด                
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ           
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกตุตระอันไดทําไวแลว               
ไดเจริญไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนาํไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกตุตระ อันไดทําไวแลว            
ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?        
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     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน                    
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอัปปณหิติะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันได                
ทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนัน้แล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูใน   
สมัยใด ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ                 
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิด             
สุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก             
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด                  
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌาน                
อันเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ         
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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     [๔๕๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน     
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ               
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะฌานอัน               
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ            
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสู   
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย              
แลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ   
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม               
เปนกุศล.         
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศล              
ฌานอันเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลว นั้นแลว อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ          
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา      
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เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน                    
ฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี             
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล             
ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ           
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๕๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม       
ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปน                 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน             
ฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ บรรลุ                   
ปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี                  
ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน                    
ฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี               
ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วบิาก            
ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี ้กุศล ฯลฯ ชนดิ                  
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ           
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.   
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     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
อัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตตระอันไดทํา               
ไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ               
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.             
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไว            
แลว ไดเจริญไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ   
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.             
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไว               
แลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูใน                   
สมัยใด ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ     
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เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด              
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอัปปณหิติะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะ               
กุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด              
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌาน          
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ            
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนพิพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 156 
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด              
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                    
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด                   
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีฯลฯ อันเปนวบิาก เพราะกุศลฌานเปน            
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน           
สมัยนั้น ฯลฯ      
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบ้ืองตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน        
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา                   
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กศุล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา              
ทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา         
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี         
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี ้             
กุศล ฯลฯ ชนดิสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ              
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ              
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน                
เพื่อละทิฏฐิ เพือ่บรรลุภูมิเบ้ืองตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ           
ปฐมฌาน ชนดิอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ            
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา          
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ   
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน                   
ฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี            
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณหิิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี ้              
กุศล ฯลฯ ชนดิอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบด ีดังนี้ วิบาก ฯลฯ   
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ชนิดอัปปณหิติะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนดิสุญญตะ            
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ   
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๖๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ  ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ                  
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน              
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ                
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ              
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกตุตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอาหาร            
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ   
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจติเปนโลกุตตระ                   
อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภมิูเบ้ืองตน สงัดจากกาม       
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน   
ฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ     
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.     
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ ชนิดอัปปณหิติะ   
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี อันเปน           
วิบาก เพราะกุศลจิตเปนโลกตุตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด             
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      วิบากแหงมรรคจิตดวงท่ี ๑ จบ                   
                     ------------------------    
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                 วิบากแหงมรรคจติดวงท่ี ๒ ดวงท่ี ๓ และดวงท่ี ๔      
    [๔๗๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?        
     โยคาวจรบคุคล เจริญฌาณเปนโลกุตตระ อันเปนเคร่ืองออกไปจากโลกนําไปสูนพิพาน                
เพื่อบรรลุภูมิท่ี ๒ เพื่อความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ฯลฯ เพือ่บรรลุภูมิท่ี ๓ เพื่อ        
ละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ ฯลฯ เพื่อบรรลุภมิูท่ี ๔ เพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ              
มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไมใหมีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว                
บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย                 
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล.   
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน   
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ               
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย ฯลฯ             
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น           
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๗๑] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     อัญญาตาวินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?   
     ความรูท่ัว ความรูชัด กิริยาท่ีรูชัด ซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีรูท่ัวถึงแลวนัน้ๆ ความวิจยั   
ความเลือกสรร ความวิจยัธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนด   
เฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ       
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเหน็แจง ความรูชัด          
ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือน   
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว               
ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค    
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นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา อัญญาตาวินทรีย มีในสมัยนัน้ ฯลฯ หรือ            
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น                
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                       โลกุตตรวิบาก จบ     
                       --------------      
                       อกุศลวิบากอัพยากฤต   
     [๔๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     จักขุวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ   
     โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ   
     ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ   
     ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ   
     กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกดิข้ึน เพราะ                    
อกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา                   
จิต ทุกข เอกัคคตา มนินทรีย ทุกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ี            
อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมยันั้น   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๗๓] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.   
     เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?           
     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย อันเกดิแตสัมผัสแหงกายวญิญาณธาตุท่ีสมกัน             
ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข     
อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     ทุกข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?          
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     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข   
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข อันเกดิแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น       
อันใด นี้ช่ือวา ทุกข มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     ทุกขินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?     
     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข อันเกิด             
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนัน้ อันใด        
นี้ช่ือวา ทุกขินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๗๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
กายวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน           
แมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้                 
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                  
     [๔๗๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด               
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ                
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๗๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน                   
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว           
ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย                   
อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูใน     
สมัยนั้น          
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
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     [๔๗๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด        
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๗๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน แมอ่ืนใด   
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม   
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไว           
แลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกคัคตา   
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มีในสมยันั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๘๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิด               
ข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น             
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๘๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนัน้ นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                    อกุศลวิบากอัพยากฤต จบ.   
                    ------------------      
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                        กามาวจรกิริยา      
     [๔๘๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวย                  
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ใน              
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย   
อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูใน     
สมัยนั้น          
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๘๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด        
มีอยูในสมัยนัน้   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๘๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน             
แมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมยันั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ      
มีในสมัยนัน้ ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต                
ดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ใน               
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา วริิยินทรีย                 
สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย        
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๘๖] ผัสสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
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     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนัน้ อันใด นี้ช่ือวา        
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     เอกัคคตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?        
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ในสมัยนั้น              
อันใด นี้ช่ือวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     วิริยินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน?    
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความ   
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย                 
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ         
วิริยพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น.     
     สมาธินทรีย มีในสมยันั้น เปนไฉน?     
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต        
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ ในสมัยนั้น      
อันใด นี้ช่ือวา สมาธินทรีย มีในสมัยนัน้ ฯลฯ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มี     
อยูในสมัยนั้น    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๘๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน           
แมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนัน้                 
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๘๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตนิทรีย              
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกดิข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูใน       
สมัยนั้น นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ     
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     [๔๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต                
ดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ใน              
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา วริิยินทรีย                  
สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิด     
ข้ึนแมอ่ืนใด มีอยูในสมัยนั้น             
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๙๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ผัสสะ ๑ ฯลฯ   
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มี            
อยูในสมัยนั้น    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๙๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?   
     ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยนิทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย หรือ              
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น   
นี้ช่ือวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต                
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ               
ใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต        
ดวยโสมนัส วปิปยุตจากญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ...                  
เกิดข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคต           
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกดิข้ึน โดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุต          
จากญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกดิข้ึน โดยมีการชักจูง           
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.    
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     [๔๙๓] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล   
คือ อโมหะ ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      กามาวจรกิริยา จบ.    
                     -----------------     
                         รูปาวจรกิริยา     
     [๔๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม               
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม             
ฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                 
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
     [๔๙๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกริิยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก          
บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ   
บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี                  
ในสมัยนัน้ ฯลฯ    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ                   
                       รูปาวจรกิริยา จบ.   
                    -------------------    
                        อรูปาวจรกิริยา     
     [๔๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก         
แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหง            
ปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสามัญ-  
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จายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ              
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม              
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง จึง           
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละ                
ทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ       
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก         
แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถ       
ฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ             
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๔๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม              
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะไดโดยประการทัง้ปวง จึง            
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ                  
ละสุข ละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ฯลฯ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๕๐๐] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล   
คือ อโมหะ ฯลฯ     
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                      อรูปาวจรกิริยา จบ.   
                       จิตตุปปาทกณัฑ จบ.   
                      ---------------       
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                           รูปกัณฑ        
     [๕๐๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?       
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน                 
โลกุตตระ ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ธรรมเหลาใดเปนกิริยา           
ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต.   
     [๕๐๒] บรรดาธรรมเปนอัพยากฤต รูปท้ังหมด เปนไฉน? มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ี                   
อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น นี้เรียกวา รูปท้ังหมด.   
                           มาติกา          
                         เอกกมาติกา        
     [๕๐๓] รูปท้ังหมด ไมใชเหตุ ไมมีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ เปนไปกับดวยปจจัย                
เปนสังขตธรรม เปนรูปธรรม เปนโลกิยะธรรม เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของ                    
สัญโญชน เปนอารมณของคันถะ เปนอารมณของโอฆะ เปนอารมณของโยคะ เปนอารมณ                   
ของนิวรณ เปนอารมณของปรามาส เปนอารมณของอุปาทาน เปนอารมณของสังกิเลส เปน                
อัพยากตธรรม ไมมีอารมณ ไมใชเจตสิก วปิปยุตจากจิต ไมใชวิบาก และไมใชธรรมเปนเหตุ         
แหงวิบาก ไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส ไมใชธรรมมีท้ังวิตกท้ังวิจาร ไมใชธรรม      
ไมมีวิตก แตมีวิจาร ไมมีท้ังวติกวิจาร ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยปติ ไมใชธรรมท่ีสหรคต        
ดวยสุข ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยอุเบกขา อันโสดาปตติมรรค และมรรคเบ้ืองบน ๓ ไม                 
ประหาณ ไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน ๓ ประหาณ ไมเปนเหตุให              
จุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคล             
เปนปริตตธรรม เปนกามาวจรธรรม ไมใชรูปาวจรธรรม ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปริยาปนน            
ธรรม ไมใชอปริยาปนนธรรม เปนอนิยตธรรม เปนอนิยยานกิธรรม เปนปจจุปนนธรรม อัน             
วิญญาณ ๖ พึงรู ไมเท่ียง อันชราครอบงําแลว   
     สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑ อยางนี้.    
                       เอกกมาติกา จบ.      
                    -------------------    
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                          ทุกมาติกา        
     [๕๐๔] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒        
     รูปเปนอุปาทา [อุปาทายรูป] ก็มี รูปเปนอนุปาทาก็มี             
     รูปเปนอุปาทินนะ  ก็มี รูปเปนอนุปาทินนะก็มี                 
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ  ก็มี รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี   
     รูปเปนสนิทัสสนะ  ก็มี รูปเปนอนิทัสสนะก็มี                  
     รูปเปนสัปปฏิฆะ  ก็มี รูปเปนอัปปฏิฆะก็มี                    
     รูปเปนอินทรียก็มี รูปไมเปนอินทรียกมี็   
     รูปเปนมหาภูตก็มี รูปไมเปนมหาภตูก็มี   
     รูปเปนวิญญัติก็มี รูปไมเปนวิญญัติก็มี   
     รูปเปนจิตตสมุฏฐานก็มี รูปไมเปนจิตตสมุฏฐานก็มี               
     รูปเปนจิตตสหภู  ก็มี รูปไมเปนจิตตสหภูก็มี                 
     รูปเปนจิตตานุปริวัติก็มี รูปไมเปนจิตตานุปริวัติก็มี         
     รูปเปนภายในก็มี รูปเปนภายนอกก็มี    
     รูปหยาบกมี็ รูปละเอียดกมี็            
     รูปไกลก็มี รูปใกลก็มี                
     รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี          
     รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของเวทนา อันเกดิแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของ                  
เจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณก็มี รูปไมเปนท่ีอาศัยเกดิของจักขุวิญญาณก็มี   
     รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ                 
ของกายสัมผัสก็มี รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี             
     รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของเวทนา อันเกดิแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของ                    
เจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณก็มี รูปไมเปนท่ีอาศัยเกดิของกายวิญญาณก็มี   
     รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี    
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     รูปเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตจกัขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ               
ของจักขุวิญญาณก็มี รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณก็มี               
     รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของ                   
กายสัมผัสก็มี รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัสก็มี   
     รูปเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ                 
ของกายวิญญาณก็มี รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณก็มี                   
     รูปเปนจักขายตนะก็มี รูปไมเปนจกัขายตนะก็มี                   
     รูปเปนโสตายตนะก็มี รูปไมเปนโสตายตนะก็มี   
     รูปเปนฆานายตนะ ฯลฯ เปนชิวหายตนะ ฯลฯ เปนกายายตนะก็มี รูปไมเปนกายายตนะ               
ก็มี              
     รูปเปนรูปายตนะก็มี รูปไมเปนรูปายตนะก็มี   
     รูปเปนสัททายตนะ ฯลฯ เปนคันธายตนะ ฯลฯ เปนรสายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพา                    
ยตนะก็มี รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี       
     รูปเปนจักขุธาตุก็มี รูปไมเปนจักขุธาตกุ็มี                   
     รูปเปนโสตธาตุ ฯลฯ เปนฆานธาตุ ฯลฯ เปนชิวหาธาตุ ฯลฯ เปนกายธาตุก็มี รูป                
ไมเปนกายธาตุก็มี   
     รูปเปนรูปธาตุก็มี รูปไมเปนรูปธาตุก็มี   
     รูปเปนสัททธาตุ ฯลฯ เปนคันธธาตุ ฯลฯ เปนรสธาตุ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพธาตุก็มี                 
รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี                  
     รูปเปนจักขุนทรียก็มี รูปไมเปนจกัขุนทรียก็มี               
     รูปเปนโสตินทรีย ฯลฯ เปนฆานินทรีย ฯลฯ เปนชิวหนิทรีย ฯลฯ เปนกายนิทรียกมี็         
รูปไมเปนกายนิทรียก็มี                   
     รูปเปนอิตถินทรียก็มี         รูปไมเปนอิตถินทรียก็มี       
     รูปเปนปุริสินทรียก็มี         รูปไมเปนปุริสินทรียก็มี     
     รูปเปนชีวติินทรียก็มี         รูปไมเปนชีวิตินทรียก็มี      
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     รูปเปนกายวิญญัติก็มี         รูปไมเปนกายวิญญัติก็มี         
     รูปเปนวจวีญิญัติก็มี          รูปไมเปนวจวีิญญัติก็มี        
     รูปเปนอากาสธาตุก็มี        รูปไมเปนอากาสธาตุก็มี            
     รูปเปนอาโปธาตุก็มี         รูปไมเปนอาโปธาตุก็มี             
     รูปเปนรูปลหุตาก็มี          รูปไมเปนรูปลหุตาก็มี            
     รูปเปนรูปมุทุตาก็มี          รูปไมเปนรูปมุทุตาก็มี          
     รูปเปนรูปกัมมัญญตาก็มี       รูปไมเปนรูปกัมมัญญตาก็มี       
     รูปเปนรูปอุปจยะก็มี         รูปไมเปนรูปอุปจยะก็มี           
     รูปเปนรูปสันตติก็มี          รูปไมเปนรูปสันตติก็มี          
     รูปเปนรูปชรตาก็มี          รูปไมเปนรูปชรตาก็มี              
     รูปเปนรูปอนิจจตาก็มี        รูปไมเปนรูปอนิจจตาก็มี          
     รูปเปนรูปกพฬิงการาหารก็มี   รูปไมเปนกพฬิงการาหารก็มี        
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒ อยางนี้.                  
                       ทุกมาติกา จบ.       
                        ----------         
                          ติกมาติกา        
     [๕๐๕] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓        
     รูปภายในเปนอุปาทา, รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทาก็มี, ท่ีเปนอนุปาทาก็มี   
     รูปภายในเปนอุปาทินนะ, รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนะก็มี, ท่ีเปนอนุปาทินนะก็มี             
     รูปภายในเปนอุปาทินนปุาทานิยะ, รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี ท่ีเปน            
อนุปาทินนุปาทานิยะก็มี   
     รูปภายในเปนอนิทัสสนะ, รูปภายนอกที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ท่ีเปนอนิทัสสนะก็มี              
     รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ, รูปภายนอกท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี                 
     รูปภายในเปนอินทรีย, รูปภายนอกท่ีเปนอินทรียก็มี, ท่ีไมเปนอินทรียก็มี   
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     รูปภายในไมเปนมหาภูต, รูปภายนอกท่ีเปนมหาภตูก็มี, ท่ีไมเปนมหาภูตก็มี                 
     รูปภายในไมเปนวิญญัต,ิ รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัติก็มี, ท่ีไมเปนวิญญัติก็มี              
     รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน, รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสมุฏฐานก็มี, ท่ีไมเปนจิตต            
สมุฏฐานก็มี      
     รูปภายในไมเปนจิตตสหภ,ู รูปภายนอกที่เปนจิตตสหภูก็มี, ท่ีไมเปนจิตตสหภูก็มี           
     รูปภายในไมเปนจิตตานปุริวัติ, รูปภายนอกท่ีเปนจิตตานุปริวัติก็มี, ท่ีไมเปนจิตตา     
นุปริวัติก็มี    
     รูปภายในหยาบ, รูปภายนอกท่ีหยาบกมี็, ท่ีละเอียดกมี็             
     รูปภายในอยูใกล, รูปภายนอกท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลกมี็     
     รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส, รูปภายในเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส      
ก็มี, ไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจกัขุสัมผัสก็มี   
     รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของเวทนา อันเกดิแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ             
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ, รูปภายในเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุวญิญาณก็มี, ไมเปนท่ี          
อาศัยเกิดของจกัขุวิญญาณก็มี                
     รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหา                  
สัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส, รูปภายในเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี, ไมเปนท่ีอาศัยเกิด       
ของกายสัมผัสก็มี   
     รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของเวทนา อันเกดิแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ               
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ, รูปภายในเปนท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี ไมเปนท่ี               
อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี                  
     รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส, รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี,          
ท่ีไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี         
     รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตจกัขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ                    
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ, รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุวญิญาณก็มี, ท่ีไมเปน            
อารมณของจักขุวิญญาณก็มี                   
     รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ               
ของกายสัมผัส, รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายสัมผัสก็มี, ท่ีไมเปนอารมณของกาย                 
สัมผัสก็มี        
     รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ   
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ, รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายวญิญาณก็มี, ท่ีไมเปน                



อารมณของกายวิญญาณก็มี    
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     รูปภายนอกไมเปนจักขายตนะ, รูปภายในท่ีเปนจักขายตนะก็มี, ท่ีไมเปนจักขายตนะก็มี        
     รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ ฯลฯ ไมเปนฆานายตนะ ฯลฯ ไมเปนชิวหายตนะ ฯลฯ                   
ไมเปนกายายตนะ, รูปภายในท่ีเปนกายายตนะก็มี, ท่ีไมเปนกายายตนะก็มี   
     รูปภายในไมเปนรูปายตนะ, รูปภายนอกที่เปนรูปายตนะก็มี, ท่ีไมเปนรูปายตนะก็มี           
     รูปภายในไมเปนสัททายตนะ ฯลฯ ไมเปนคันธายตนะ ฯลฯ ไมเปนรสายตนะ ฯลฯ                    
ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ, รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี, ท่ีไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี            
     รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ, รูปภายในท่ีเปนจักขุธาตกุ็มี, ท่ีไมเปนจกัขุธาตุก็มี        
     รูปภายนอกไมเปนโสตธาตุ ฯลฯ ไมเปนฆานธาตุ ฯลฯ ไมเปนชิวหาธาตุ ฯลฯ   
ไมเปนกายธาตุ, รูปภายในท่ีเปนกายธาตุกมี็, ท่ีไมเปนกายธาตุก็มี   
     รูปภายในไมเปนรูปธาตุ, รูปภายนอกท่ีเปนรูปธาตุก็มี, ท่ีไมเปนรูปธาตุก็มี              
     รูปภายในไมเปนสัททธาตุ ฯลฯ ไมเปนคันธธาตุ ฯลฯ ไมเปนรสธาตุ ฯลฯ ไมเปน               
โผฏฐัพพธาตุ, รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี, ท่ีไมเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี   
     รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย, รูปภายในท่ีเปนจักขุนทรียก็มี, ท่ีไมเปนจักขุนทรียก็มี    
     รูปภายนอกไมเปนโสตนิทรีย ฯลฯ ไมเปนฆานินทรีย ฯลฯ ไมเปนชิวหนิทรีย ฯลฯ             
ไมเปนกายินทรีย, รูปภายในท่ีเปนกายินทรียก็มี, ท่ีไมเปนกายินทรียก็มี                   
     รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย, รูปภายนอกท่ีเปนอิตถินทรียก็มี, ท่ีไมเปนอิตถินทรียก็มี    
     รูปภายในไมเปนปุริสินทรีย, รูปภายนอกท่ีเปนปุริสินทรียก็มี, ท่ีไมเปนปุริสินทรียก็มี   
     รูปภายในไมเปนชีวิตนิทรีย, รูปภายนอกท่ีเปนชีวิตินทรียก็มี, ท่ีไมเปนชีวิตินทรียก็มี   
     รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ, รูปภายนอกท่ีเปนกายวญิญัติก็มี, ท่ีไมเปนกายวิญญัติกมี็     
     รูปภายในไมเปนวจวีิญญัติ, รูปภายนอกที่เปนวจวีิญญัติก็มี, ท่ีไมเปนวจวีิญญัติก็มี     
     รูปภายในไมเปนอากาสธาตุ, รูปภายนอกท่ีเปนอากาสธาตุก็มี, ท่ีไมเปนอากาสธาตุก็มี    
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     รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ, รูปภายนอกที่เปนอาโปธาตุก็มี, ท่ีไมเปนอาโปธาตุก็มี           
     รูปภายในไมเปนรูปลหุตา, รูปภายนอกที่เปนรูปลหุตาก็มี, ท่ีไมเปนรูปลหุตาก็มี           
     รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา, รูปภายนอกที่เปนรูปมุทุตาก็มี, ท่ีไมเปนรูปมุทุตาก็มี        
     รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา, รูปภายนอกท่ีเปนรูปกัมมัญญตากมี็, ท่ีไมเปนรูป            
กัมมัญญตาก็มี     
     รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ, รูปภายนอกที่เปนรูปอุปจยะก็มี, ท่ีไมเปนรูปอุปจยะกมี็        
     รูปภายในไมเปนรูปสันตติ, รูปภายนอกที่เปนรูปสันตติก็มี, ท่ีไมเปนรูปสันตติก็มี        
     รูปภายในไมเปนรูปชรตา, รูปภายนอกที่เปนรูปชรตาก็มี, ท่ีไมเปนรูปชรตาก็มี              
     รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา, รูปภายนอกท่ีเปนรูปอนิจจตาก็มี, ท่ีไมเปนรูปอนิจจตาก็มี     
     รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร, รูปภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหารก็มี ท่ีไมเปน                
กพฬิงการาหารก็มี   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓ อยางนี้.                  
                        ติกมาติกา จบ.      
                       ------------        
                         จตุกกมาตกิา       
     [๕๐๖] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔        
     รูปเปนอุปาทา ท่ีเปนอุปาทินนะก็มี, ท่ีเปนอนุปาทินนะก็มี, รูปเปนอนุปาทา ท่ีเปน       
อุปาทินนะก็มี, ท่ีเปนอนุปาทินนะก็มี       
     รูปเปนอุปาทา ท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิะก็มี, ท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี, รูปเปน      
อนุปาทา ท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี, ท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็   
     รูปเปนอุปาทา ท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปนอนุปาทา ท่ีเปนสัปปฏิฆะ    
ก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี                  
     รูปเปนอุปาทา ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี, รูปเปนอนุปาทา ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี   
     รูปเปนอุปาทา ท่ีอยูไกลกมี็, ท่ีอยูใกลกมี็, รูปเปนอนปุาทา ท่ีอยูไกลก็มี ท่ีอยูใกลก็มี    
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     รูปเปนอุปาทินนะ ท่ีเปนสนิทัสสนะก็มี, ท่ีเปนอนิทัสสนะก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ          
ท่ีเปนสนิทัสสนะก็มี, ท่ีเปนอนิทัสสนะก็มี   
     รูปเปนอุปาทินนะ ท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ท่ีเปน    
สัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี          
     รูปเปนอุปาทินนะ ท่ีเปนมหาภูตก็มี, ท่ีไมเปนมหาภูตก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ท่ีเปน     
มหาภูตก็มี, ท่ีไมเปนมหาภูตก็มี           
     รูปเปนอุปาทินนะ ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ท่ีหยาบก็มี,            
ท่ีละเอียดก็มี    
     รูปเปนอุปาทินนะ ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ท่ีอยูไกลก็มี,     
ท่ีอยูใกลก็มี   
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ ท่ีเปนสนิทัสสนะก็มี, ท่ีเปนอนิทัสสนะก็มี, รูปเปน            
อนุปาทินนุปาทานิยะ ท่ีเปนสนิทัสสนะก็มี, ท่ีเปนอนิทัสสนะก็มี       
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ ท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปน              
อนุปาทินนุปาทานิยะ ท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี, ท่ีเปนอัปปฏิฆะก็มี         
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ ท่ีเปนมหาภตูก็มี, ท่ีไมเปนมหาภตูก็มี, รูปเปน               
อนุปาทินนุปาทานิยะ ท่ีเปนมหาภูตก็มี, ท่ีไมเปนมหาภูตก็มี          
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี, รูปเปนอนุปาทินนุปาทานยิะ         
ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี                
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลก็มี, รูปเปนอนุปาทินนุปาทานยิะ     
ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลก็มี            
     รูปกระทบได ท่ีเปนอินทรียก็มี, ท่ีไมเปนอินทรียก็มี, รูปกระทบไมได ท่ีเปนอินทรีย   
ก็มี, ท่ีไมเปนอินทรียก็มี               
     รูปกระทบได ท่ีเปนมหาภูตก็มี, ท่ีไมเปนมหาภตูก็มี, รูปกระทบไมได ท่ีเปนมหาภูตก็มี,    
ท่ีไมเปนมหาภูตก็มี   
     รูปเปนอินทรีย ท่ีหยาบกมี็, ท่ีละเอียดกมี็, รูปไมเปนอินทรีย ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี   
     รูปเปนอินทรีย ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลกมี็, รูปไมเปนอินทรีย ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลก็มี      
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     รูปเปนมหาภูต ท่ีหยาบกมี็, ท่ีละเอียดกมี็, รูปไมเปนมหาภูต ท่ีหยาบก็มี, ท่ีละเอียดก็มี   
     รูปเปนมหาภูต ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลกมี็, รูปไมเปนมหาภูต ท่ีอยูไกลก็มี, ท่ีอยูใกลก็มี                    
     รูปท่ีเห็นได, รูปท่ีฟงได, รูปท่ีรูได, รูปท่ีรูแจงได    
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ อยางนี้.                  
                       จตุกกมาตกิา จบ.     
                     -----------------     
                         ปญจกมาติกา       
     [๕๐๗] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕        
     ปฐวีธาต,ุ อาโปธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ และรูปท่ีเปนอุปาทา     
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕ อยางนี้.                  
                       ปญจกมาติกา จบ.     
                      ----------------     
                          ฉักกมาติกา       
     [๕๐๘] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖        
     รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอันชิวหา      
วิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู รูปอันมโนวิญญาณพึงรู           
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖ อยางนี้.                  
                        ฉักกมาติกา จบ.     
                       --------------       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 176 
                         สัตตกมาติกา       
     [๕๐๙] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗        
     รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอัน           
ชิวหาวิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู, รูปอันมโนธาตุพึงรู, รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู     
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗ อยางนี้.                  
                       สัตตกมาติกา จบ.     
                      ---------------      
                         อัฏฐกมาติกา       
     [๕๑๐] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘        
     รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอัน           
ชิวหาวิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู ท่ีมีสัมผัสเปนสุขก็มี, ท่ีมีสัมผัสเปนทุกขกมี็,   
รูปอันมโนธาตุพึงรู รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘ อยางนี้.                  
                       อัฏฐกมาติกา จบ.     
                      ----------------     
                          นวกมาตกิา        
     [๕๑๑] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙        
     จักขุนทรีย, โสตินทรีย, ฆานินทรีย, ชิวหินทรีย, กายนิทรีย, อิตถินทรีย, ปุริสินทรีย,   
ชีวิตินทรีย, และรูปท่ีไมเปนอินทรีย     
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙ อยางนี้.                  
                        นวกมาตกิา จบ.      
                      -----------------    
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                          ทสกมาติกา        
     [๕๑๒] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐       
     จักขุนทรีย, โสตินทรีย, ฆานินทรีย, ชิวหินทรีย, กายนิทรีย, อิตถินทรีย, ปุริสินทรีย,   
ชีวิตินทรีย, รูปไมเปนอินทรียท่ีกระทบไดก็มี, ท่ีกระทบไมไดก็มี   
               สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐ อยางนี้.                  
                        ทสกมาติกา จบ.      
                     -----------------     
                        เอกาทสกมาติกา      
     [๕๑๓] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑       
     จักขายตนะ, โสตายตนะ, ฆานายตนะ, ชิวหายตนะ, กายายตนะ, รูปายตนะ,   
สัททายตนะ, คันธายตนะ, รสายตนะ, โผฏฐัพพายตนะ, และรูปท่ีเปนอนิทัสสนะ เปน   
อัปปฏิฆะ แตนับเนื่องในธัมมายตนะ           
               สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑ อยางนี้.                  
                      เอกาทสกมาติกา จบ.    
                         มาติกา จบ.        
                     ------------------    
                           รูปวิภัตติ      
                          เอกกนิเทศ        
     [๕๑๔] รูปท้ังหมด ไมใชเหตุท้ังนั้น ไมมีเหตุท้ังนั้น วปิปยุตจากเหตุท้ังนั้น เปน       
ไปกับดวยปจจัยท้ังนัน้ เปนสังขตธรรมท้ังนั้น เปนรูปธรรมท้ังนั้น เปนโลกิยธรรมท้ังนั้น เปน   
อารมณของอาสวะท้ังนัน้ เปนอารมณของสัญโญชนท้ังนั้น เปนอารมณของคันถะท้ังน้ัน เปน         
อารมณของโอฆะท้ังนั้น เปนอารมณของโยคะท้ังนั้น เปนอารมณของนิวรณท้ังนัน้ เปนอารมณ       
ของปรามาสท้ังนั้น เปนอารมณของอุปาทานท้ังนั้น เปนอารมณของสังกิเลสท้ังนั้น เปน     
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อัพยากตธรรมท้ังนั้น ไมมีอารมณท้ังนั้น ไมใชเจตสิกท้ังนั้น วิปปยุจากจิตท้ังนั้น ไมใชวิบาก   
และไมใชธรรมเปนเหตุแหงวิบากท้ังนัน้ ไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลสท้ังนั้น ไมใช   
ธรรมมีท้ังวิตกท้ังวิจารทั้งนั้น ไมใชธรรมไมมีวิตกแตมีวจิารทั้งนั้น ไมมีท้ังวิตกท้ังวิจารท้ังนั้น                    
ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยปติท้ังนั้น ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยสุขท้ังนั้น ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวย    
อุเบกขาท้ังนั้น อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน ๓ ไมประหาณท้ังนั้น ไมมีสัมปยุตตเหตุ        
อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน ๓ ประหาณท้ังนัน้ ไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปน         
เหตุใหถึงนิพพานท้ังนั้น เปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคลท้ังนั้น เปนปริตตธรรม       
ท้ังนั้น เปนกามาวจรธรรมท้ังนั้น ไมใชรูปาวจรธรรมท้ังนั้น ไมใชอรูปาวจรธรรมท้ังนั้น เปน   
ปริยาปนนธรรมท้ังน้ัน ไมใชอปริยาปนนธรรมท้ังนั้น เปนอนิยตธรรมท้ังนั้น เปนนยิยานกิธรรม    
ท้ังนั้น เปนปจจุบันธรรม อันวิญญาณ ๖ พึงรูท้ังนั้น ไมเท่ียงท้ังนั้น อันชราครอบงําแลวท้ังนั้น   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑ อยางนี้.                  
                        เอกกนิเทศ จบ.      
                     ------------------    
                           ทุกนิเทศ        
                         อุปาทาภาชนยี     
     [๕๑๕] รูปเปนอุปาทา นัน้ เปนไฉน?     
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ   
คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย กายวิญญัติ วจวีิญญัติ อากาสธาตุ      
รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา กพฬิงการาหาร          
     [๕๑๖] รูปท่ีเรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, สัตวนี้เหน็แลว หรือเห็นอยู หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซ่ึงรูปอันเปนส่ิงท่ีเห็นได   
และกระทบได ดวยจกัขุใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา จกัขุบาง จักขายตนะ   
บาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง             
วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา จกัขายตนะ    
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     รูปท่ีเรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, รูปอันเปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ        
หรือพึงกระทบ ท่ีจักขุใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา จักขุบาง จกัขายตนะ   
บาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง             
วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา จกัขายตนะ           
     รูปท่ีเรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, จักขุใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู            
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีรูปอันเปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได, นี้เรียกวา จกัขุบาง      
จักขายตนะบาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง            
เขตบาง วัตถุบาง เนตรบาง นยันะบาง ฝงนีบ้าง บานวางบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา จกัขายตนะ.    
     รูปท่ีเรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, เพราะอาศัยจกัขุใด จกัขุสัมผัสปรารภรูป เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน   
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยจักขุใด เวทนา อันเกดิแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ              
เจตนา ฯลฯ จกัขุวิญญาณปรารภรูป เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน หรือพงึเกิดข้ึน ฯลฯ   
เพราะอาศัยจักขุใด จักขุสัมผัส มีรูปเปนอารมณ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน    
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยจักขุใด เวทนาอันเกดิแตจกัขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ               
เจตนา ฯลฯ จกัขุวิญญาณ มีรูปเปนอารมณ เกดิข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน          
หรือพึงเกิดข้ึน, นี้เรียกวา จกัขุบาง จักขายตนะบาง จกัขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง   
ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง               
บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา จักขายตนะ.   
     [๕๑๗] รูปท่ีเรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?                    
     โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, สัตวนี้ฟงแลว หรือฟงอยู หรือจักฟง หรือพึงฟง ซ่ึงเสียงอันเปนส่ิงท่ีเหน็   
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ไมได แตกระทบได ดวยโสตใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง       
โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง                
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โสตายตนะ   
     รูปท่ีเรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, เสียงอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ          
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีโสตใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง     
โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง                
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โสตายตนะ   
     รูปท่ีเรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, โสตใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู              
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีเสียงอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง    
โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง                
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โสตายตนะ   
     รูปท่ีเรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, เพราะอาศัยโสตใด โสตสัมผัสปรารภเสียง เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู               
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ             
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณปรารภเสียง เกดิข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน        
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด โสตสัมผัส มีเสียงเปนอารมณ เกิดข้ึนแลว หรือ            
เกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด เวทนาอันเกดิแตโสต          
สัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวญิญาณ มีเสียงเปนอารมณ เกดิข้ึนแลว หรือ                 
เกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน, นี้เรียกวา โสตบาง โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง   
โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง           
บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โสตายตนะ    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 181 
     [๕๑๘] รูปท่ีเรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?                    
     ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได             
แตกระทบได, สัตวนี้ ดมแลว หรือดมอยู หรือจักดม หรือพึงดม ซ่ึงกล่ินอันเปนส่ิงท่ีเห็น      
ไมได แตกระทบได ดวยฆานะใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ฆานะบาง     
ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง                
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ฆานายตนะ   
     รูปท่ีเรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได             
แตกระทบได, กล่ินอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ          
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีฆานะใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา            
ฆานะบาง ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง                  
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ฆานายตนะ            
     รูปท่ีเรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได             
แตกระทบได, ฆานะใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู             
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีกล่ินอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา          
ฆานะบาง ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง                  
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ฆานายตนะ.           
     รูปท่ีเรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได             
แตกระทบได, เพราะอาศัยฆานะใด ฆานสัมผัสปรารภกล่ิน เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู              
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัย ฆานะใด เวทนาอันเกดิแตฆานสัมผัส ฯลฯ           
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ ปรารภกล่ิน เกดิข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือ                  
จักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะใด ฆานสัมผัสมีกล่ินเปนอารมณ เกดิข้ึนแลว     
หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะใด เวทนาอันเกดิแต        
ฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ มีกล่ินเปนอารมณ เกดิข้ึนแลว                   
หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน, นี้เรียกวา ฆานะบาง ฆานายตนะบาง          
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ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วตัถุบาง           
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังน้ีเรียก ฆานายตนะ.                  
     [๕๑๙] รูปท่ีเรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?                   
     ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, สัตวนี้ ล้ิมแลว หรือล้ิมอยู หรือจักล้ิม หรือพึงล้ิม ซ่ึงรสอันเปนส่ิงท่ีเหน็   
ไมได แตกระทบได ดวยชิวหาใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ชิวหา       
บาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหนิทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ           
บาง เขตบาง วตัถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ชิวหายตนะ                 
     รูปท่ีเรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, รสอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ             
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีชิวหาใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา           
ชิวหาบาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง             
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ชิวหายตนะ           
     รูปท่ีเรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, ชิวหาใด เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู               
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีรสอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ชิวหา       
บาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหนิทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ           
บาง เขตบาง วตัถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา ชิวหายตนะ                 
     รูปท่ีเรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได            
แตกระทบได, เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัสปรารภรส เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือ         
จักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาอันเกดิแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ             
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ปรารภรส เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจกัเกิด            
ข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัส มีรสเปนอารมณ เกิดข้ึนแลว    
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หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาอันเกดิแต       
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ มีรสเปนอารมณ เกดิข้ึนแลว                  
หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน. นี้เรียกวา ชิวหาบาง ชิวหายตนะบาง ชิวหา   
ธาตุบาง ชิวหนิทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง            
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา ชิวหายตนะ               
     [๕๒๐] รูปท่ีเรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?                    
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, สัตวนี้ ถูกตองแลว หรือถูกตองอยู หรือจกัถูกตอง หรือพึงถูกตอง ซ่ึงโผฏฐัพพะ   
อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ดวยกายใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้     
เรียกวา กายบาง กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง          
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา กายายตนะ            
     รูปท่ีเรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แต          
กระทบได, โผฏฐัพพะ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ            
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีกายใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา กายบาง     
กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง                
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา กายายตนะ.   
     รูปท่ีเรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, กายใด เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ            
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีโผฏฐัพพะ อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา          
กายบาง กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ            
บาง เขตบาง วตัถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังนี้เรียกวา กายายตนะ                  
     รูปท่ีเรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได              
แตกระทบได, เพราะอาศัยกายใด กายสัมผัส ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู           
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด เวทนาอันเกดิแตกายสัมผัส ฯลฯ       
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สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือ               
จักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด กายสัมผัส มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกดิ          
ข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด เวทนาอัน       
เกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกดิ                 
ข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน, นีเ้รียกวา กายบาง กายายตนะบาง    
กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง           
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา กายายตนะ                
     [๕๒๑] รูปท่ีเรียกวา รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?                    
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม          
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคลํ้า สีเขียวใบไม สีมวง ยาว ส้ัน ละเอียด               
หยาบ กลม รี ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด                    
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควนั ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก   
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอ่ืนใด                  
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได มีอยู, สัตวนี ้เห็นแลว หรือเห็นอยู   
หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซ่ึงรูปใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบไดดวยจกัขุ อันเปนส่ิงท่ี   
เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา      
รูปายตนะ.         
     รูปท่ีเรียก รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?    
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม          
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคลํ้า สีเขียวใบไม สีมวง ยาว ส้ัน ละเอียด               
หยาบ กลม รี ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด                    
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควนั ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก   
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอ่ืนใด                  
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได มีอยู, จักขุอันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได    
แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีรูปใด อันเปน               
ส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา   
รูปายตนะ.     
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     รูปท่ีเรียกวา รูปายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม          
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคลํ้า สีเขียวใบไม สีมวง ยาว ส้ัน ละเอียด               
หยาบ กลม รี ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด                    
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควนั ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก   
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอ่ืนใด                  
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได มีอยู, รูปใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ได    
และกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจกักระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีจักขุ อันเปน               
ส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา   
รูปายตนะ.         
     รูปท่ีเรียกวา รูปายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม          
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคลํ้า สีเขียวใบไม สีมวง ยาว ส้ัน ละเอียด               
หยาบ กลม รี ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด                    
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควนั ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก   
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอ่ืนใด                  
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไดและกระทบได มีอยู, เพราะปรารภรูปใด จักขุสัมผัส    
อาศัยจักขุ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภรูปใด   
เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณอาศัยจกัขุ   
เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ จักขุสัมผัส มีรูปใดเปนอารมณ   
อาศัยจักขุ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพงึเกิดข้ึน ฯลฯ เวทนาอันเกิดแต   
จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จกัขุวิญญาณ มีรูปใดเปนอารมณ อาศัยจกัขุ                 
เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง   
รูปธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา รูปายตนะ.   
     [๕๒๒] รูปท่ีเรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?                   
     เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง             
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ        
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เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนษุย เสียงอมนษุย             
หรือเสียงแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได มีอยู, สัตวนี้ ฟงแลว   
หรือฟงอยู หรือจักฟง หรือพงึฟง ซ่ึงเสียงใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได ดวยโสต   
อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง       
รูปท้ังนี้เรียกวา สัททายตนะ.              
     รูปท่ีเรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง             
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ          
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนษุย เสียงอมนษุย             
หรือเสียงแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได มีอยู, โสต     
อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจกักระทบ หรือพึง            
กระทบ ท่ีเสียงใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง   
สัททธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา สัททายตนะ.   
     รูปท่ีเรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง             
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ          
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนษุย เสียงอมนษุย             
หรือเสียงแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได มีอยู, เสียงใด    
อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจกักระทบ หรือพึงกระทบ       
ท่ีโสต อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง   
รูปท้ังนี้เรียกวา สัททายตนะ.              
     รูปท่ีเรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง             
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ          
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนษุย เสียงอมนษุย             
หรือเสียงแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได มีอยู, เพราะ      
ปรารภเสียงใด โสตสัมผัส อาศัยโสต เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน หรือพึง         



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 187 
เกิดข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภเสียงใด เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ              
โสตวิญญาณ อาศัยโสตเกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ          
โสตสัมผัส มีเสียงใดเปนอารมณ อาศัยโสตเกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน          
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวญิญาณ               
มีเสียงใดเปนอารมณ อาศัยโสต เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน,    
นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา สัททายตนะ.               
     [๕๒๓] รูปท่ีเรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?                   
     กล่ินใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก กล่ินรากไม           
กล่ินแกนไม กล่ินเปลือกไม กล่ินใบไม กล่ินดอกไม กล่ินผลไม กล่ินบูด กล่ินเนา กล่ินหอม    
กล่ินเหม็น หรือกล่ินแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได      
มีอยู, สัตวนี้ ดมแลว หรือดมอยู หรือจักดม หรือพึงดม ซ่ึงกล่ินใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได    
แตกระทบได แตกระทบได ดวยฆานะ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา           
คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา คันธายตนะ.   
     รูปท่ีเรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กล่ินใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก กล่ินรากไม           
กล่ินแกนไม กล่ินเปลือกไม กล่ินใบไม กล่ินดอกไม กล่ินผลไม กล่ินบูด   
กล่ินเนา กล่ินหอม กล่ินเหม็น หรือกล่ินแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็น     
ไมได แตกระทบได มีอยู, ฆานะอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือ           
กระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีกล่ินใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได,         
นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปท้ังน้ีเรียกวา คันธายตนะ.               
     รูปท่ีเรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กล่ินใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก กล่ินรากไม           
กล่ินแกนไม กล่ินเปลือกไม กล่ินใบไม กล่ินดอกไม กล่ินผลไม กล่ินบูด กล่ินเนา กล่ินหอม    
กล่ินเหม็น หรือกล่ินแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได      
มีอยู, กล่ินใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจกักระทบ    
หรือพึงกระทบ ท่ีฆานะอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง   
คันธธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา คันธายตนะ.    
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     รูปท่ีเรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     กล่ินใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได ไดแก กล่ินรากไม           
กล่ินแกนไม กล่ินเปลือกไม กล่ินใบไม กล่ินดอกไม กล่ินผลไม กล่ินบูด กล่ินเนา กล่ินหอม    
กล่ินเหม็น หรือกล่ินแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได      
มีอยู เพราะปรารภกล่ินใด ฆานสัมผัส อาศัยฆานะ เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน   
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภกล่ินใด เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ                 
เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ อาศัยฆานะ เกิดข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกดิข้ึน หรือ             
พึงเกิดข้ึน ฯลฯ ฆานสัมผัส มีกล่ินใดเปนอารมณ อาศัยฆานะ เกดิข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู        
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ         
ฆานวิญญาณ มีกล่ินใดเปนอารมณ อาศัยฆานะ เกดิข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน        
หรือพึงเกิดข้ึน นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา คันธายตนะ.   
     [๕๒๔] รูปท่ีเรียกวา รสายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม                 
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปร้ียว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ข่ืน                  
เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได      
แตกระทบได มีอยู, สัตวนี้ ล้ิมแลว หรือล้ิมอยู หรือจักล้ิม หรือพึงล้ิม ซ่ึงรสใด อันเปน    
ส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบไดดวยชวิหาอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รสบาง   
รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา รสายตนะ.                  
     รูปท่ีเรียกวา รสายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม                 
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปร้ียว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ข่ืน       
เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได      
แตกระทบได มีอยู, ชิวหาอันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู        
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีรสใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา          
รสบาง รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา รสายตนะ.           
     รูปท่ีเรียกวา รสายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม                 
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปร้ียว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ข่ืน       
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เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได      
แตกระทบได มีอยู, รสใด อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู        
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีชิวหาอนัเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รสบาง   
รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา รสายตนะ.                  
     รูปท่ีเรียกวา รสายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
        รสใด  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนส่ิงท่ีเห็นไมได  แตกระทบได  ไดแก  รสรากไม 
รสลําตน  รสเปลือกไม  รสใบไม  รสดอกไม  รสผลไม  เปร้ียว  หวาน  ขม  เผ็ด  เค็ม  ข่ืน         
เฝอน ฝาด เผ็ด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอ่ืนใด ซ่ึงอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนส่ิงท่ีเหน็ไมได   
แตกระทบได มีอยู, เพราะปรารภรสใด ชิวหาสัมผัส อาศัยชิวหา เกดิข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู      
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภรสใด เวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ            
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อาศัยชิวหา เกดิข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน     
หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ ชิวหาสัมผัส มีรสใดเปนอารมณ อาศัยชิวหาใด เกดิข้ึนแลว หรือเกิดข้ึนอยู    
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เวทนา อันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ                
เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ มีรสใดเปนอารมณ อาศัยชิวหา เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู              
หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกิดข้ึน, นี้เรียกวา รสบาง รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา   
รสายตนะ.          
     [๕๒๕] รูปท่ีเรียกวา อิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?                 
     ทรวดทรงหญิง เคร่ืองหมายรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง                
ของหญิง ปรารภไดดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา อิตถินทรีย.          
     [๕๒๖] รูปท่ีเรียกวา ปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?                
     ทรวดทรงชาย เคร่ืองหมายรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย   
ของชาย ปรากฏไดดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา ปุริสินทรีย.          
     [๕๒๗] รูปท่ีเรียกวา ชีวติินทรีย นั้น เปนไฉน?                
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของรูปธรรมนั้นๆ อันใด รูป        
ท้ังนี้เรียกวา ชีวิตินทรีย.   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 190 
     [๕๒๘] รูปท่ีเรียกวา กายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?                  
     ความเครงตึง กิริยาท่ีเครงตึงดวยดี ความเครงตึงดวยดี การแสดงใหรูความหมาย           
กิริยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล           
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจติเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล        
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยยีดออกอยู อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา กายวิญญัติ                    
     [๕๒๙] รูปท่ีเรียกวา วจีวญิญัติ นั้น เปนไฉน?                  
     การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท                  
แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกศุล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นีเ้รียกวา วาจา,   
การแสดงใหรูความหมาย กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย ดวยวาจานั้น        
อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา วจีวิญญัติ.       
     [๕๓๐] รูปท่ีเรียกวา อากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?                   
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา               
ชองวาง ธรรมชาติอันนบัวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา    
อากาสธาตุ         
     [๕๓๑] รูปท่ีเรียกวา รูปลหุตา นั้น เปนไฉน?                    
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้               
เรียกวา รูปลหตุา.   
     [๕๓๒] รูปท่ีเรียกวา รูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?                   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้                
เรียกวา รูปมุทุตา.   
     [๕๓๓] รูปท่ีเรียกวา รูปกมัมัญญตา นั้น เปนไฉน?                
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงรูป อันใด                
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปกัมมัญญตา.           
     [๕๓๔] รูปท่ีเรียกวา รูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?                   
     ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูป รูปท้ังนี้               
เรียกวา รูปอุปจยะ.    
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     [๕๓๕] รูปท่ีเรียกวา รูปสันตติ นั้น เปนไฉน?                   
     ความเกิดแหงรูป อันใด อันนั้น เปนความสืบตอแหงรูป รูปท้ังนี้เรียกวา รูปสันตติ.       
     [๕๓๖] รูปท่ีเรียกวา รูปชรตา นั้น เปนไฉน?   
     ความชรา ความครํ่าครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ว ความ                   
เส่ือมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปชรตา.                   
     [๕๓๗] รูปท่ีเรียกวา รูปอนิจจตา นัน้ เปนไฉน?                  
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียง ความอันตรธาน                    
แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปอนิจจตา.   
     [๕๓๘] รูปท่ีเรียกวา กพฬงิการาหาร นั้น เปนไฉน?                
     ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน   
น้ําผ้ึง น้ําออย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเค้ียว กลืนกิน อ่ิมทอง ของ       
สัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวท้ังหลาย เล้ียงชีวิตดวยโอชา อันใด รูปท้ังนี้ เรียกวา             
กพฬิงการาหาร.     
     รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทา.     
                       อุปาทาภาชนีย จบ.   
                   ปฐมภาณวาร ในรูปกัณฑ จบ.   
                  ----------------------   
     [๕๓๙] รูปเปนอนุปาทา นั้น เปนไฉน?    
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ.                
     [๕๔๐] รูปท่ีเรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?                
     ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส              
ไมสบาย หนกั เบา, สัตวนี้ ถูกตองแลว หรือถูกตองอยู หรือจักถูกตอง หรือพึงถูกตอง         
ซ่ึงโผฏฐัพพะใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได ดวยกายอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แต      
กระทบได, นี้เรียกวา โผฏฐพัพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา       
โผฏฐัพพายตนะ.      
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     รูปท่ีเรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส              
ไมสบาย หนกั เบา, กายอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู            
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีโผฏฐัพพะใด อันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา    
โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.               
     รูปท่ีเรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส              
ไมสบาย หนกั เบา, โผฏฐัพพะใด เปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือ                
กระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีกายอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียก     
วา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.           
     รูปท่ีเรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส              
ไมสบาย หนกั เบา, เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด กายสัมผัสอาศัยกาย เกดิข้ึนแลว หรือเกิดข้ึน           
อยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน ฯลฯ เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด เวทนาอันเกดิแตกายสัมผัส ฯลฯ   
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกาย เกิดข้ึนแลว หรือเกดิข้ึนอยู หรือจัก                 
เกิดข้ึน หรือพงึเกิดข้ึน ฯลฯ กายสัมผัส มีโผฏฐัพพะใดเปนอารมณ อาศัยกาย เกิดข้ึนแลว          
หรือเกิดข้ึนอยู หรือจักเกิดข้ึน หรือพึงเกดิข้ึน ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ    
เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ มีโผฏฐัพพะใดเปนอารมณ อาศัยกาย เกิดข้ึนแลว หรือเกิด                    
ข้ึนอยู หรือจกัเกิดข้ึน หรือพงึเกิดข้ึน, นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง          
โผฏฐัพพธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.                    
     [๕๔๑] รูปท่ีเรียกวา อาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?                    
     ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีว ธรรมชาติเคร่ือง             
เกาะกุมรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา อาโปธาตุ.   
     รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทา.    
     [๕๔๒] รูปเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย                 
ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ          
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อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา       
รูปเปนอุปาทินนะ.   
     รูปเปนอนปุาทินนะ นั้น เปนไฉน?       
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพา               
ยตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน               
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ.      
     [๕๔๓] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ   
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ.   
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัทธายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ               
โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิได                
แตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.              
     [๕๔๔] รูปเปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนสนิทัสสนะ.                  
     รูปเปนอนทัิสสนะ นั้น เปนไฉน?        
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนิทัสสนะ.   
     [๕๔๕] รูปเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ   
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน สัปปฏิฆะ.   
     รูปเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?         
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะ.   
     [๕๔๖] รูปเปนอินทรีย นัน้ เปนไฉน?    
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     จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหนิทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย       
ชีวิตินทรีย รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอินทรีย.                    
     รูปท่ีไมเปนอินทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรีย.   
     [๕๔๗] รูปเปนมหาภูต นัน้ เปนไฉน?     
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูต.        
     รูปไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?        
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูต.   
     [๕๔๘] รูปเปนวิญญัติ นัน้ เปนไฉน?    
     กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปนี้เรียกวา รูปเปนวิญญัติ.           
     รูปไมเปนวญิญัติ นั้น เปนไฉน?       
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนวิญญัติ.   
     [๕๔๙] รูปเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ท่ีเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปน     
สมุฏฐาน ไดแกรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ                    
อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้         
เรียกวา รูปเปนจิตตสมุฏฐาน.               
     รูปไมเปนจติตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปชรตา รูปอนิจจตา         
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ท่ีไมเกิดแตจิต ไมมีจิตเปนเหตุ ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน ไดแกรูปายตนะ   
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูป   
มุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจิต       
สมุฏฐาน.         
     [๕๕๐] รูปเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนจิตตสหภู.      
     รูปไมเปนจติตสหภู นัน้ เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจิตตสหภู.    
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     [๕๕๑] รูปเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนจิตตานปุริวัติ.   
     รูปไมเปนจติตานุปริวัติ นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจิตตานปุริวัติ.                 
     [๕๕๒] รูปเปนภายใน นั้น เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนภายใน.        
     รูปเปนภายนอก นั้น เปนไฉน?           
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนภายนอก.    
     [๕๕๓] รูปหยาบ นัน้ เปนไฉน?           
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปหยาบ.         
     รูปละเอียด นั้น เปนไฉน?              
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปละเอียด.    
     [๕๕๔] รูปไกล นั้น เปนไฉน?            
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไกล.        
     รูปใกล นั้น เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปใกล.         
     [๕๕๕] รูปเปนท่ีอาศัยเกดิของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน.          
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.   
     รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น ไฉน?                 
     โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจกัขุสัมผัส.      
     [๕๕๖] รูปเปนท่ีอาศัยเกดิของเวทนา อันเกิดแตจกัขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ                
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.   
     รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?             
     โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจกัขุวญิญาณ.      
     [๕๕๗] รูปเปนท่ีอาศัยเกดิของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหา   
สัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?       
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     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส.   
     รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?               
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส.       
     [๕๕๘] รูปเปนท่ีอาศัยเกดิของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ                   
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?    
     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ.   
     รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?               
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ,       
     [๕๕๙] รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?                
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัส.       
     รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส.           
     [๕๖๐] รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกดิแตจกัขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ   
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของจักขุวิญญาณ.       
     รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ            
     [๕๖๑] รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส   
ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?             
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนอารมณของกายสัมผัส.     
     รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัส.             
     [๕๖๒] รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ   
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?    
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนอารมณของกายวิญญาณ.     
     รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ.    
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     [๕๖๓] รูปเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขุใดเปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง ฯลฯ      
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนจักขายตนะ.       
     รูปไมเปนจกัขายตนะ นั้น เปนไฉน?     
     โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจกัขายตนะ.   
     [๕๖๔] รูปเปนโสตายตนะ ฯลฯ เปนฆานายตนะ ฯลฯ เปนชิวหายตนะ ฯลฯ   
เปนกายายตนะ นั้น เปนไฉน?                 
     กายใดเปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง              
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนกายายตนะ.        
     รูปไมเปนกายายตนะ นัน้ เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนกายายตนะ.   
     [๕๖๕] รูปเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง          
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนรูปายตนะ.        
     รูปไมเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปายตนะ.   
     [๕๖๖] รูปเปนสัททายตนะ ฯลฯ เปนคันธายตนะ ฯลฯ เปนรสายตนะ ฯลฯ   
เปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?             
     ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง                  
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนโผฏฐัพพายตนะ.    
     รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.                   
     [๕๖๗] รูปเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนจักขุธาตุ.                 
     รูปไมเปนจกัขุธาตุ นั้น เปนไฉน?     
     โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจกัขุธาตุ.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 198 
     [๕๖๘] รูปเปนโสตธาตุ ฯลฯ เปนฆานธาตุ ฯลฯ เปนชิวหาธาตุ ฯลฯ     
เปนกายธาตุ นัน้ เปนไฉน?                  
     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนกายธาตุ.                    
     รูปไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?       
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนกายธาตุ.   
     [๕๖๙] รูปเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?    
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนรูปธาตุ.                    
     รูปไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?       
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปธาตุ.   
     [๕๗๐] รูปเปนสัททธาตุ ฯลฯ เปนคันธธาตุ ฯลฯ เปนรสธาตุ ฯลฯ      
เปนโผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน?                   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนโผฏฐัพพธาตุ.            
     รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.                    
     [๕๗๑] รูปเปนจักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง         
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนจักขุนทรีย.     
     รูปไมเปนจกัขุนทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนจกัขุนทรีย.   
     [๕๗๒] รูปเปนโสตินทรีย ฯลฯ เปนฆานินทรีย ฯลฯ เปนชิวหินทรีย ฯลฯ   
เปนกายนิทรีย ฯลฯ นั้น เปนไฉน?           
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง             
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนกายนิทรีย.      
     รูปไมเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนกายินทรีย.    
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     [๕๗๓] รูปเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     ทรวดทรงหญิง เคร่ืองหมายใหรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง             
ของหญิง ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอิตถินทรีย.   
     รูปไมเปนอิตถินทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอิตถินทรีย.                    
     [๕๗๔] รูปเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     ทรวดทรงชาย เคร่ืองหมายใหรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย                   
ของชาย ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนปุริสินทรีย.   
     รูปไมเปนปุริสินทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนปุริสินทรีย.                   
     [๕๗๕] รูปเปนชีวิตนิทรีย นั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู           
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิตของรูปธรรมนั้นๆ อันใด         
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนชีวิตนิทรีย.    
     รูปไมเปนชีวิตินทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนชีวิตนิทรีย                    
     [๕๗๖] รูปเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     การเครงตึง กิริยาท่ีเครงตึงดวยดี ความท่ีเครงตึงดวยดี การแสดงใหรูความหมาย         
กิริยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล           
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจติเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล        
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยยีดออกอยู อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนกายวิญญัติ.            
     รูปไมเปนกายวิญญัติ นัน้ เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนกายวิญญัติ.   
     [๕๗๗] รูปเปนวจวีิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท                  
แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกศุล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นีเ้รียกวา วาจา,    
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การแสดงใหรูความหมาย กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมายดวยวาจานัน้         
อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนวจวีิญญัติ   
     รูปไมเปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนวจวีิญญัติ.   
     [๕๗๘] รูปเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา               
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา    
รูปเปนอากาศธาตุ.   
     รูปไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?     
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอากาศธาตุ.   
     [๕๗๙] รูปเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีว ธรรมชาติเคร่ือง             
เกาะกุมรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอาโปธาตุ.                
     รูปไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอาโปธาตุ.   
     [๕๘๐] รูปเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้               
เรียกวา รูปเปนรูปลหุตา.                  
     รูปไมเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปลหุตา.   
     [๕๘๑] รูปเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้                
เรียกวา รูปเปนรูปมุทุตา.                 
     รูปไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?     
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปมุทุตา.    
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     [๕๘๒] รูปเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงรูป อันใด                
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนรูปกมัมัญญตา.    
     รูปไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปกัมมัญญตา.                   
     [๕๘๓] รูปเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?   
     ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูปนั้น รูปท้ังนี้เรียกวา   
รูปเปนรูปอุปจยะ   
     รูปไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?     
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปอุปจยะ.   
     [๕๘๔] รูปเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?   
     ความเกิดแหงรูป อันใด อันนั้น เปนความสืบตอแหงรูป รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน          
รูปสันตติ.        
     รูปไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?     
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปสันตติ.   
     [๕๘๕] รูปเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?    
     ความชรา ความครํ่าครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ว ความ                  
เส่ือมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนรูปชรตา.           
     รูปไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?       
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปชรตา.   
     [๕๘๖] รูปเปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?   
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียง ความอันตรธาน                    
แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนรูปอนิจจตา.                 
     รูปไมเปนรูปอนิจจตา นัน้ เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปอนิจจตา.    
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     [๕๘๗] รูปเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?   
     ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามน   
น้ําผ้ึง น้ําออย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเค้ียว กลืนกิน อ่ิมทอง ของ       
สัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวท้ังหลาย เล้ียงชีวิตดวยโอชาอันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน       
กพฬิงการาหาร.     
     รูปไมเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ รูปอนิจจตา รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปไมเปนกพฬิงการาหาร.   
     สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒ อยางนี้.    
                         ทุกนิเทส จบ       
                    ------------------   
                          ติกนิทเทส        
     [๕๘๘] รูปภายในเปนอุปาทา นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทา.   
     รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทา นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทา.                    
     รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทา นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทา.   
     [๕๘๙] รูปภายในเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทินนะ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ           
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ   
กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนะ.                   
     รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแกรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ        
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โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิได                
แตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนะ.             
     [๕๙๐] รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานยิะ นัน้ เปนไฉน?              
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ.                
     รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิะ นั้น เปนไฉน?                
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ           
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ   
กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทานยิะ.           
     รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิะ นั้น เปนไฉน?               
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ            
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา    
รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.        
     [๕๙๑] รูปภายในที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในเปนอนิทัสสนะ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนสนิทัสสนะ.         
     รูปภายนอกท่ีเปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอนิทัสสนะ.                
     [๕๙๒] รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนสัปปฏิฆะ.                  
     รูปภายนอกท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอัปปฏิฆะ.       
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     [๕๙๓] รูปภายในเปนอินทรีย นั้น ไฉน?   
     จักขุนทรีย ฯลฯ กายนิทรีย รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในเปนอินทรีย.   
     รูปภายนอกท่ีเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     อินถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอินทรีย.   
     [๕๙๔] รูปภายในไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนมหาภูต.   
     รูปภายนอกท่ีเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนมหาภูต.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนมหาภตู.                 
     [๕๙๕] รูปภายในไมเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนวิญญัติ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัติ.                 
     รูปภายนอกท่ีไมเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน.   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนวิญญัติ.                
     [๕๙๖] รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน.                   
     รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน นั้นเปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือแมรูปอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ                 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา   
รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีเกดิจากจติ มีจิตเปนเหตุ มีจติเปน          
สมุฏฐาน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน.             
     รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?                   
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย รูปชรตา รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู        
ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ    
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อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีไมไดเกดิจากจิต          
ไมมีจิตเปนเหตุ ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตสมุฏฐาน.      
     [๕๙๗] รูปภายในไมเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?                    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตสหภู.   
     รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสหภู นัน้ เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสหภู.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตสหภู นัน้ เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนจติตสหภู.                  
     [๕๙๘] รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?              
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ.                
     รูปภายนอกท่ีเปนจิตตานปุริวัติ นั้น เปนไฉน?                   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนจิตตานุปริวตัิ.                
     รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตานุปริวัติ นัน้ เปนไฉน?                
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตานุปริวตัิ.         
     [๕๙๙] รูปภายในที่หยาบ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีหยาบ.     
     รูปภายนอกท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?        
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีหยาบ.   
     รูปภายนอกท่ีละเอียด นัน้ เปนไฉน?     
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีละเอียด.                    
     [๖๐๐] รูปภายในท่ีอยูใกล นั้นไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีอยูใกล.   
     รูปภายนอกท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?     
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีอยูไกล.                    
     รูปภายนอกท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?    
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีอยูใกล.    
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     [๖๐๑] รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกดิของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกดิของ         
จักขุสัมผัส.      
     รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?        
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกดิของจักขุสัมผัส.                 
     รูปภายในท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?     
     โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในที่ไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจกัขุ        
สัมผัส.          
     [๖๐๒] รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกดิของเวทนาอัน เกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ                    
ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นัน้ เปนไฉน?              
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกดิของ         
จักขุวิญญาณ.      
     รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุวญิญาณ นั้น เปนไฉน?        
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกดิของจักขุวิญญาณ.                 
     รูปภายในท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นัน้ เปนไฉน?     
     โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในที่ไมเปนท่ีอาศัยเกิดของจกัขุ         
วิญญาณ.           
     [๖๐๓] รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกดิของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ   
ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของ            
กายสัมผัส.        
     รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?          
     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกดิของกายสัมผัส.                    
     รูปภายในท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?       
     จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกาย         
สัมผัส.    
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     [๖๐๔] รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกดิของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของ                   
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?                   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกาย         
วิญญาณ.           
     รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?          
     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนท่ีอาศัยเกดิของกายวิญญาณ.                    
     รูปภายในไมเปนท่ีอาศัยของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?              
     จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนท่ีอาศัยเกิดของกาย           
วิญญาณ.          
     [๖๐๕] รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?        
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส.          
     รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?             
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุสัมผัส.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?          
     สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของ              
จักขุสัมผัส.      
     [๖๐๖] รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนาอันเกดิแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของ   
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ.          
     รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?             
     รูปายตนะ รูปนี้ท้ังเรียกวา รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุวิญญาณ.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของจักขุวญิญาณ นั้น เปนไฉน?          
     สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของ              
จักขุวิญญาณ.      
     [๖๐๗] รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ   
ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของกายสัมผัส.     
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     รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?               
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปภายนอกเปนอารมณของกายสัมผัส.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?            
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของกาย            
สัมผัส.           
     [๖๐๘] รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกดิแตกายสัมผัส ฯลฯ ของ   
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของกาย                   
วิญญาณ.           
     รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?               
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายวญิญาณ.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของกายวญิญาณ นั้น เปนไฉน?            
     รูปายาตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนอารมณของกาย              
วิญญาณ.           
     [๖๐๙] รูปภายนอกท่ีไมเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?               
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขายตนะ.                 
     รูปภายในท่ีเปนจักขายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง         
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนจักขายตนะ.   
     รูปภายในท่ีไมเปนจกัขายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     โสตายนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนจักขายตนะ.                    
     [๖๑๐] รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ ฯลฯ ไมเปนฆานายตนะ ฯลฯ ไม     
เปนชิวหายตนะ ฯลฯ ไมเปนกายายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายายตนะ.                  
     รูปภายในท่ีเปนกายายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวาง                 
บาง รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนกายายตนะ.    
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     รูปภายในท่ีไมเปนกายายตนะ นั้นเปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนกายายตนะ.                  
     [๖๑๑] รูปภายในที่ไมเปนรูปายตนะ นัน้ เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปายตนะ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง          
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปายตนะ.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปายาตนะ.             
     [๖๑๒] รูปภายในไมเปนสัททายตนะ ฯลฯ ไมเปนคันธายตนะ ฯลฯ ไมเปน   
รสายตนะ ฯลฯ ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.                  
     รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพายตนะ นัน้ เปนไฉน?   
     ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง                  
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพายตนะ.                    
     รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.           
     [๖๑๓] รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ.                 
     รูปภายในท่ีเปนจักขุธาต ุนั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนจักขุธาตุ.         
     รูปภายในท่ีไมเปนจกัขุธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในที่ไมเปนจักขุธาตุ.                   
     [๖๑๔] รูปภายนอกท่ีไมเปนโสตธาตุ ฯลฯ ไมเปนฆานธาตุ ฯลฯ ไมเปน   
ชิวหาธาตุ ฯลฯ ไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?   
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     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายธาตุ.                   
     รูปภายในท่ีเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนกายธาตุ.            
     รูปภายในท่ีไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนกายธาตุ.                    
     [๖๑๕] รูปภายในที่ไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?                  
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนรูปธาตุ.                    
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปธาตุ.           
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปธาตุ.               
     [๖๑๖] รูปภายในไมเปนสัททธาตุ ฯลฯ ไมเปนคันธธาตุ ฯลฯ ไมเปนรส   
ธาตุ ฯลฯ ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.                   
     รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุ.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นัน้ เปนไฉน?                   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.            
     [๖๑๗] รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย นัน้ เปนไฉน?                
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย.               
     รูปภายในท่ีเปนจักขุนทรีย นั้นเปนไฉน?   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวาง             
บาง รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนจกัขุนทรีย.                 
     รูปภายในท่ีไมเปนจกัขุนทรีย นั้น เปนไฉน?                    
     โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในที่ไมเปนจักขุนทรีย.                 
     [๖๑๘] รูปภายนอกไมเปนโสตินทรีย ฯลฯ ไมเปนฆานินทรีย ฯลฯ ไมเปน   
ชิวหินทรีย ฯลฯ ไมเปนกายนิทรีย นั้น เปนไฉน?    
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     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายินทรีย.                
     รูปภายในท่ีเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง             
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีเปนกายนิทรีย.   
     รูปภายในท่ีไมเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนกายนิทรีย.                
     [๖๑๙] รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย นัน้ เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนชีวิตถินทรีย.                 
     รูปภายนอกท่ีเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     ทรวดทรงหญิง เคร่ืองหมายใหรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะ                 
หญิง ของหญิง ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอิตถินทรีย.             
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?                   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอิตถินทรีย.            
     [๖๒๐] รูปภายในที่ไมเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?             
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนปุริสินทรีย.                  
     รูปภายนอกท่ีเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     ทรวดทรงชาย เคร่ืองหมายใหรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย                   
ของชาย ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนปุริสินทรีย.                  
     รูปภายนอกท่ีไมเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนปุริสินทรีย            
     [๖๒๑] รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย นัน้ เปนไฉน?                
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนชีวิตนิทรีย                   
     รูปภายนอกท่ีเปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?   
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของรูปธรรมนั้นๆ อันใด รูป        
ท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกเปนชีวิตินทรีย.    
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     รูปภายนอกท่ีไมเปนชีวติินทรีย นั้น เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนชีวิตินทรีย.           
     [๖๒๒] รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ นัน้ เปนไฉน?                  
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนกายวญิญัติ.                    
     รูปภายนอกท่ีเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     การเครงตึง กิริยาท่ีเครงตึงดวยดี ความเครงตึงดวยดี การแสดงใหรู ความหมาย           
กิริยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกาย ของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล          
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจติเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล        
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยยีดออกอยู อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนกายวิญญัต.ิ   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?                    
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนกายวิญญัติ.             
     [๖๒๓] รูปภายในไมเปนวจวีิญญัติ นั้น เปนไฉน?                  
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนวจวีญิญัติ.                    
     รูปภายนอกท่ีเปนวจวีิญญัติ นั้น เปนไฉน?   
     การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท                  
แหงบุคคลผูจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นีเ้รียกวา วาจา      
การแสดงใหรูความหมาย กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย ดวยวาจานั้น        
อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปภายนอกท่ีเปนวจวีิญญัติ.                
     รูปภายนอกท่ีไมเปนวจวีญิญัติ นั้น เปนไฉน?                    
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนวจวีิญญัติ.             
     [๖๒๔] รูปภายในไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนอากาสธาตุ.                  
     รูปภายนอกท่ีเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา               
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปท้ังนีเ้รียกวา    
รูปภายนอกท่ีเปนอากาสธาตุ.     
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     รูปภายนอกท่ีไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอากาสธาตุ.              
     [๖๒๕] รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?                    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     สภาวะท่ีเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ สภาวะท่ีเหนยีว ธรรมชาติท่ีเหนียว ธรรมชาติ            
เคร่ืองเกาะกุมรูป รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนอาโปธาตุ.      
     รูปภายนอกท่ีไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอาโปธาตุ.               
     [๖๒๖] รูปภายในไมเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?                    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปลหุตา.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปลหตุา นั้น เปนไฉน?   
     ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเช่ืองชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้               
เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนรูปลหุตา.         
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปลหุตา นั้นเปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปลหุตา.               
     [๖๒๗] รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?   
     ความออน ภาวะท่ีออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้                
เรียกวา รูปภายนอกเปนรูปมุทุตา.           
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปมุทุตา.              
     [๖๒๘] รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปกมัมัญญตา.                  
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?    
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     กิริยาท่ีควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะท่ีควรแกการงาน แหงรูป อันใด                
รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปกัมมัญญตา.                    
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนรูปกัมมัญญตา.              
     [๖๒๙] รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?   
     ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูป รูปท้ังนี้เรียก          
วา รูปภายนอกท่ีเปนรูปอุปจยะ.             
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปอุปจยะ.              
     [๖๓๐] รูปภายในไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปสันตติ.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?   
     ความเกิดแหงรูปอันใด อันนั้นเปนความสืบตอแหงรูป รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอก          
ท่ีเปนรูปสันตติ.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปสันตติ.              
     [๖๓๑] รูปภายในไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมรูปชรตา.   
     รูปภายนอกท่ีเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?   
     ความชรา ความครํ่าครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ว ความ                   
เส่ือมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนรูปชรตา.   
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปชรตา.                
     [๖๓๒] รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา นัน้ เปนไฉน?                  
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา.           
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     รูปภายนอกท่ีเปนรูปอนจิจตา นั้น เปนไฉน?   
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียง ความอันตรธาน                    
แหงรูป อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปอนิจจตา.        
     รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปอนิจจตา นัน้ เปนไฉน?                    
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนอนิจจตา.                
     [๖๓๓] รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?                
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปภายในท่ีไมเปนกพฬิงการาหาร.               
     รูปภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?   
     ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน   
น้ําผ้ึง น้ําออย หรือวารูปแมอ่ืนใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเค้ียว กลืนกิน อ่ิมทอง        
ของสัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวท้ังหลาย เล้ียงชีวิตดวยโอชาอันใด รูปท้ังนี้เรียกวา รูป        
ภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหาร.                 
     รูปภายนอกท่ีไมเปนกพฬิงการาหาร นัน้ เปนไฉน?                  
     รูปายตนะ ฯลฯ รูปอนิจจตา รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปนกพฬิงการาหาร.             
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓ อยางนี้.                  
                          ติกนิทเทส จบ     
                       ---------------     
                          จตุกกนิทเทศ      
     [๖๓๔] รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?              
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬงิ                
การาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนะ.                   
     รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?    
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     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ               
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีเปน    
อนุปาทินนะ.       
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?                   
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ี              
เปนอุปาทินนะ.    
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอนุปาทินนะ นัน้ เปนไฉน?                  
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ี         
เปนอนุปาทินนะ.   
     [๖๓๕] รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนปุาทานิยะ นั้น เปนไฉน?      
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬงิ                
การาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ.           
     รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานยิะ นัน้ เปนไฉน?           
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ               
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ี    
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.                    
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?           
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีเปน          
อนุปาทินนุปาทานิยะ.   
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?          
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีเปน     
อนุปาทินนุปาทานิยะ.   
     [๖๓๖] รูปเปนอุปาทาท่ีเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?               
     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีเปนสัปปฏิฆะ.           
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     รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ.           
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?                    
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนสัปปฏิฆะ.   
     รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?                    
     อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ.     
     [๖๓๗] รูปเปนอุปาทาท่ีหยาบ นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีหยาบ.   
     รูปเปนอุปาทาท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีละเอียด.                
     รูปเปนอนปุาทาท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีหยาบ.         
     รูปเปนอนปุาทาท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?   
     อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีละเอียด.          
     [๖๓๘] รูปเปนอุปาทาท่ีอยูไกล นัน้ เปนไฉน?                    
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีอยูไกล.                
     รูปเปนอุปาทาท่ีอยูใกล นัน้ เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาท่ีอยูใกล.   
     รูปเปนอนปุาทาท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?   
     อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีอยูไกล.          
     รูปเปนอนปุาทาท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนอนุปาทาท่ีอยูใกล.     
     [๖๓๙] รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนสนิทัสสนะ นัน้ เปนไฉน?           
     รูปายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนสนิทัสสนะ.           
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     รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ                    
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ   
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีเปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?                
     รูปายตนะ ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนสนิทัสสนะ.     
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?                
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ   
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้          
เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ.   
     [๖๔๐] รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?            
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ.     
     รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?                  
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ          
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน         
อุปาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ.                  
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ นัน้ เปนไฉน?                 
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ.       
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ นัน้ เปนไฉน?                 
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร              
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ.                   
     [๖๔๑] รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?              
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปน        
มหาภูต.     
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     รูปเปนอุปาทินนะท่ีไมเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬงิการาหาร          
ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีไมเปนมหาภูต.   
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?                   
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ        
ท่ีเปนมหาภูต.    
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีไมเปนมหาภูต นัน้ เปนไฉน?                
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ               
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ    
ท่ีไมเปนมหาภูต.   
     [๖๔๒] รูปเปนอุปาทินนะท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?                    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีหยาบ.             
     รูปเปนอุปาทินนะท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ        
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะ         
ท่ีละเอียด.       
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีหยาบ.              
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีละเอียด นัน้ เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร           
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีละเอียด.    
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     [๖๔๓] รูปเปนอุปาทินนะท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?                 
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ          
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน         
อุปาทินนะท่ีอยูไกล.   
     รูปเปนอุปาทินนะท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะท่ีใกล.             
     รูปเปนอนปุาทาทินนะท่ีอยูไกล นัน้ เปนไฉน?                    
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร           
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีอยูไกล.   
     รูปเปนอนปุาทินนะท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?   
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะท่ีอยูใกล.          
     [๖๔๔] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะท่ีเปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ท่ีเปนสนทัิสสนะ.    
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีเปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?         
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ                    
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีเปน    
อนิทัสสนะ.        
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสนทัิสสนะ นั้น เปนไฉน?        
     รูปายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนปุาทานิยะท่ีเปน      
สนิทัสสนะ.        
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอนทัิสสนะ นั้น เปนไฉน?        
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ     
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อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน   
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอนิทัสสนะ.        
     [๖๔๕] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะท่ีเปนสัปปฏิฆะ นัน้ เปนไฉน?    
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปน      
สัปปฏิฆะ.         
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?          
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ          
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน         
อุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ.          
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?         
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานยิะท่ีเปนสัปปฏิฆะ.   
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?         
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร           
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนปุาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ.           
     [๖๔๖] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะท่ีเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?      
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ       
ท่ีเปนมหาภูต.    
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?         
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด           
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ   
กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภูต.    
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?           
     โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุ       
ปาทานิยะท่ีเปนมหาภตู.     
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     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?        
     สัททายตนะ กายวิญญัติ วจวีิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา                 
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ                
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้ เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ   
ท่ีไมเปนมหาภูต.   
     [๖๔๗] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?            
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ.     
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีละเอียด นัน้ เปนไฉน?               
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ          
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน         
อุปาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด.               
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ นัน้ เปนไฉน?                 
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานยิะท่ีหยาบ.      
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?              
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร           
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนปุาทานิยะท่ีละเอียด.                
     [๖๔๘] รูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?         
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ          
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปน         
อุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล.               
     รูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?              
     จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ                
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล.    
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     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?              
     กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา                
หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร           
ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนปุาทานิยะท่ีอยูไกล.                
     รูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?             
     สัททายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ   
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีกรรมไมไดแตงข้ึน รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานยิะท่ีอยูใกล.    
     [๖๔๙] รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?             
     จักขุนทรีย ฯลฯ กายนิทรีย รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนอินทรีย.           
     รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีไมเปนอินทรีย นัน้ เปนไฉน?                
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีไมเปนอินทรีย.         
     รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?                   
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีเปนอินทรีย.   
     รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีไมเปนอินทรีย นัน้ เปนไฉน?                
     กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีไมเปนอินทรีย.       
     [๖๕๐] รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?               
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภตู.   
     รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีไมเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?                  
     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีไมเปนมหาภตู.               
     รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?   
     อาโปธาตุ รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต.      
     รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีไมเปนมหาภตู นั้น เปนไฉน?                  
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะท่ีไมเปนมหาภูต.        
     [๖๕๑] รูปเปนอินทรียท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?   
     จักขุนทรีย ฯลฯ กายนิทรีย รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปเปนอินทรียท่ีหยาบ.                   
     รูปเปนอินทรียท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียท่ีละเอียด.      
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     รูปไมเปนอินทรียท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียท่ีหยาบ.                 
     รูปไมเปนอินทรียท่ีละเอียด นัน้ เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียท่ีละเอียด.            
     [๖๕๒] รูปเปนอินทรียท่ีอยูไกล นัน้ เปนไฉน?                  
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียท่ีอยูไกล.     
     รูปเปนอินทรียท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?   
     จักขุนทรีย ฯลฯ กายนิทรีย รูปท้ังน้ีเรียกวา รูปเปนอินทรียท่ีอยูใกล.               
     รูปไมเปนอินทรียท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?   
     กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียท่ีอยูไกล.            
     รูปไมเปนอินทรียท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?                    
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียท่ีอยูใกล.             
     [๖๕๓] รูปเปนมหาภูตท่ีหยาบ นัน้ เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนมหาภตูท่ีหยาบ.          
     รูปเปนมหาภูตท่ีละเอียด นั้น เปนไฉน?   
     อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตท่ีละเอียด.           
     รูปไมเปนมหาภูตท่ีหยาบ นั้น เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตท่ีหยาบ.   
     รูปไมเปนมหาภูตท่ีละเอียด นัน้ เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตท่ีละเอียด.             
     [๖๕๔] รูปเปนมหาภูตท่ีอยูไกล นัน้ เปนไฉน?                    
     อาโปธาตุ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตท่ีอยูไกล.           
     รูปเปนมหาภูตท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?   
     โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนีเ้รียกวา รูปเปนมหาภตูท่ีอยูใกล.      
     รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยูไกล นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยูไกล.             
     รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยูใกล นั้น เปนไฉน?    
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     จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยูใกล.                   
     [๖๕๕] รูปท่ีเห็นได คือ รูปายตนะ      
     รูปท่ีฟงได คือ สัททายตนะ            
     รูปท่ีรูได คือ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ                
     รูปท่ีรูแจงไดดวยใจ คือ รูปท้ังหมด.   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ อยางนี้.                  
                         จตุกกนิทเทศ จบ    
                        -------------      
                          ปญจกนิทเทศ      
     [๖๕๖] รูปท่ีเรียกวา ปฐวธีาตุ นั้น เปนไฉน?                    
     ธรรมชาติท่ีแข็ง ธรรมชาติท่ีกระดาง ความแข็ง ภาวะท่ีแข็ง เปนภายใน หรือภายนอก            
ก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา ปฐวีธาตุ.                    
     รูปท่ีเรียกวา อาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีว ธรรมชาติเคร่ือง             
เกาะกุมรูป เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด                   
รูปท้ังนี้เรียกวา อาโปธาตุ                
     รูปท่ีเรียกวา เตโชธาตุ นั้น เปนไฉน?   
     ความรอน ธรรมชาติท่ีรอน ความอุน ธรรมชาติท่ีอุน ความอบอุน ธรรมชาติท่ีอบอุน          
เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา           
เตโชธาตุ.         
     รูปท่ีเรียกวา วาโยธาตุ นัน้ เปนไฉน?   
     ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไปมา ธรรมชาติเคร่ืองคํ้าจุนรูป เปนภายในหรือภายนอก             
ก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปท้ังนี้เรียกวา วาโยธาตุ.                    
     รูปท่ีเปน อุปาทา นั้น เปนไฉน?     
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     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปท่ีเปนอุปาทา.   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕ อยางนี้                   
                        ปญจกนิทเทศ จบ     
                 -------------------------   
                          ฉักกนิทเทศ       
     [๖๕๗] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ   
     รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ   
     รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ   
     รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ   
     รูปอันกายวิญญาณพึงรู คือ โผฏฐัพพายตนะ   
     รูปอันมโนวิญญาณพึงรู คือ รูปท้ังหมด   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖ อยางนี้.                  
                        ฉักกนิทเทศ จบ      
                  ------------------------   
                         สัตตกนิทเทศ       
     [๖๕๘] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ   
     รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ   
     รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ   
     รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ   
     รูปอันกายวิญญาณพึงรู คือ โผฏฐัพพายตนะ   
     รูปอันมโนธาตุพึงรู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพ                    
พายตนะ           
     รูปอันมโนวิญญาณธาตุพงึรู คือ รูปท้ังหมด   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗ อยางนี้.                  
                        สัตตกนิทเทศ จบ     
                     -------------------    
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                         อัฏฐกนิทเทศ       
     [๖๕๙] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ   
     รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ   
     รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ   
     รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ   
     รูปอันกายวิญญาณพึงรูท่ีมีสัมผัสเปนสุข คือ โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีชอบใจ                    
     รูปอันกายวิญญาณพึงรูท่ีมีสัมผัสเปนทุกข คือ โผฏฐัพพะ อันไมเปนท่ีชอบใจ               
     รูปอันมโนธาตุพึงรู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ               
     รูปอันมโนวิญญาณธาตุพงึรู คือ รูปท้ังหมด   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘ อยางนี้.                  
                        อัฏฐกนิทเทศ จบ     
                      ---------------      
                          นวกนิทเทศ        
     [๖๖๐] รูปท่ีเรียกวา จักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?                 
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง         
รูปท้ังนี้เรียกวา จักขุนทรีย.            
     รูปท่ีเรียกวา โสตินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ฆานินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ชิวหินทรีย        
ฯลฯ ท่ีเรียกวา กายินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา อิตถินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ปุริสินทรีย ฯลฯ      
ท่ีเรียกวา ชีวิตนิทรีย นั้นเปนไฉน?      
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ     
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติแหงรูปธรรมนั้นๆ อันใด รูปท้ังนี้   
เรียกวา ชีวิตนิทรีย.   
     รูปท่ีไมเปนอินทรีย นัน้ เปนไฉน?   
     รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปท่ีไมเปนอินทรีย.   
                สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙ อยางนี้.                  
                        นวกนิทเทศ จบ       
                       -------------      
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                          ทสกนิทเทศ        
     [๖๖๑] รูปท่ีเรียกวา จักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?                 
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง         
รูปท้ังนี้เรียกวา จักขุนทรีย.            
     รูปท่ีเรียกวา โสตินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ฆานินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ชิวหินทรีย ฯลฯ    
ท่ีเรียกวา กายนิทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา อิตถินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา ปุริสินทรีย ฯลฯ ท่ีเรียกวา   
ชีวิตินทรีย นัน้ เปนไฉน?                 
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ      
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ แหงรูปธรรมนั้นๆ อันใด รูป      
ท้ังนี้เรียกวา ชีวิตินทรีย.             
     รูปท่ีไมเปนอินทรียท่ีเปนสัปปฏิฆะ นัน้ เปนไฉน?             
     รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท้ังนี้เรียกวา รูปท่ีไมเปนอินทรียท่ีเปนสัปปฏิฆะ.      
     รูปท่ีไมเปนอินทรียท่ีเปนอัปปฏิฆะ นัน้ เปนไฉน?             
     กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปท่ีไมเปนอินทรีย ท่ีเปนอัปปฏิฆะ.   
               สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐ อยางนี้.                  
                         ทสกนิทเทศ จบ      
                       --------------      
                        เอกาทสกนิทเทศ      
     [๖๖๒] รูปท่ีเรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?                   
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง         
รูปท้ังนี้เรียกวา จักขายตนะ.              
     รูปท่ีเรียกวา โสตายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา ฆานายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา ชิวหายตนะ              
ฯลฯ ท่ีเรียกวา กายายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา รูปายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา สัททายตนะ ฯลฯ              
ท่ีเรียกวา คันธายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา รสายตนะ ฯลฯ ท่ีเรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น              
เปนไฉน?         
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     ปฐวีธาตุ ฯลฯ เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปท้ังนี้เรียกวา โผฏฐัพ           
พายตนะ.          
     รูปเปนอนทัิสสนะ เปนอัปปฏิฆะ แตนบัเนื่องในธัมมายตนะ นั้น เปนไฉน?   
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปท้ังนี้เรียกวา รูปเปนอนิทัสสนะ เปนอัปปฏิฆะ           
แตนับเนื่องในธัมมายตนะ.                   
               สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑ อยางนี้.                  
                      เอกาทสกนิทเทศ จบ.    
                         รูปวิภัตติ จบ.    
                        ภาณวารท่ี ๘ จบ.    
                        -------------   
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                          นิกเขปกณัฑ      
                            ติกะ           
     [๖๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, เวทนาขันธ สัญญาขันธ สงขารขันธ   
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมีกุศลมูลนั้น              
เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.                   
     ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?                
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกนักับอกุศลมูลนั้น,            
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกศุลมูลนั้น, กายกรรม            
วจีกรรม มโนกรรม อันมีอกศุลมูลนั้น เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมเปนอกุศล.         
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?             
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ                  
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช          
อกุศล ไมใชกรรมวิบาก, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน             
อัพยากฤต.         
     [๖๖๔] ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?   
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้น เวนสุขเวทนา              
ในกามาวจรจติ รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนท่ีเกิดแหงสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา        
ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา.                   
     ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนไฉน?     
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยทุกขเวทนานัน้ เวนทุกขเวทนา            
ในกามาวจรจติ อันเปนท่ีเกดิแหงทุกขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวย             
ทุกขเวทนา.        
     ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนไฉน?    
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     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เวน               
อทุกขมสุขเวทนา ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจติ อันเปนท่ีเกดิแหง            
อทุกขมสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวย อทุกขมสุขเวทนา.   
     [๖๖๕] ธรรมเปนวิบาก เปนไฉน?          
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ              
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนวิบาก.         
     ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?        
     กุศลธรรมและอกุศลธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนา                 
ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุแหงวบิาก.   
     ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?               
     ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก, รูปท้ังหมด, และอสังขตธาตุ        
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก.    
     [๖๖๖] ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ เขายึดครองและเปน   
อารมณของอุปาทาน เปนไฉน?                  
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร               
อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปท่ีกรรมแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา        
ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน.                  
     ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง แตเปนอารมณ                    
ของอุปาทาน เปนไฉน?   
     กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทท่ียงัมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร               
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก        
และรูปท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ    
ไมเขายึดครองแตเปนอารมณของอุปาทาน.     
     ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง และไมเปน   
อารมณของอุปาทาน เปนไฉน?                  
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ ไมเขายึดครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน  
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     [๖๖๗] ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?           
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทภะ โมหะ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกนั กับอกุศลมูล                
นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม                 
มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมองและเปน            
อารมณของสังกิเลส.   
     ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?              
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร             
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา           
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส.   
     ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?           
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส.   
     [๖๖๘] ธรรมมีวิตกมีวิจาร เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขัณธ อันสัมปยุตดวยวิตกและวิจารนั้น เวนวิตกและวจิาร              
ในกามวจรจิต รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนท่ีเกิดแหงธรรมมีวิตกมีวจิาร สภาวธรรมเหลานี้       
ช่ือวา ธรรมมีวิตกมีวิจาร.                 
     ธรรมไมมีวิตกแตมีวจิาร เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิตกและวิจารนั้น เวนวิจารในรูปาวจรจิต         
โลกุตตรจิต อันเปนท่ีเกิดแหงธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมี       
วิตกแตมีวจิาร.   
     ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามาวจรจติ รูปาวจรจิต อรูปาจรจิต โลกุตตรจิต                
อันเปนท่ีเกดิแหงธรรมไมมีวติกไมมีวิตกไมมีวิจาร, รูปท้ังหมดและอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้   
ช่ือวา ธรรมไมมีวิตกไมมีวจิาร.           
     [๖๖๙] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตนิั้น เวนปติ ในกามาวจรจิต                 
รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนท่ีเกิดแหงปติ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยปติ.      
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     ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?        
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้น เวนสุขเวทนา              
ในกามาวจรจติ รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนท่ีเกิดแหงสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา        
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.   
     ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?    
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาน้ัน เวนอุเบกขา           
เวทนา ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตอันเปนท่ีเกดิแหงอุเบกขาเวทนา           
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.                  
     [๖๗๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?   
     สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส.            
     [๖๗๑] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?                
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา         
ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเหน็สัตบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝน       
ในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเหน็รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป                  
ยอมเห็นเวทนาเปนตน หรือเห็นตนมีเวทนา เห็นเวทนาในตน เหน็ตนในเวทนา ยอมเห็น                   
สัญญาเปนตน หรือเห็นตนมีสัญญา เห็นสัญญาในตน เหน็ตนในสัญญา ยอมเหน็สังขารเปน                
ตน หรือเหน็ตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน เห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือ               
เห็นตนมีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน เหน็ตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏ                
คือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชน         
คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยดึม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิ      
เปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.   
     [๖๗๒] วิจกิิจฉา เปนไฉน?              
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน   
อดีต ในสวนอนาคต ท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมท่ีวา เพราะธรรม               
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ        
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเหน็เหมือนทาง           
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แพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดยีวได ความคิดสายไป ความคิดพราไป             
ความไมสามารถจะหย่ังลงถือเอาเปนยุตไิด ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด                 
นี้เรียกวา วิจิกจิฉา.   
     [๖๗๓] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?          
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ               
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ           
ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความ          
ยึดม่ัน ความตัง้ม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ      
การถือโดยวิปลาส อันมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา สีลัพพตปรามาส.   
     [๖๗๔] สัญโญชน ๓ นี้ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกนักับสัญโญชน ๓ นั้น, เวทนา           
ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม                
อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวาธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.           
     ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?   
     โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเหลือ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกันกับโลภะ โทสะ โมหะ                 
นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยโลภะ โทสะ โมหะ นั้น, กายกรรม                  
วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นัน้เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                  
ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ              
     ธรรมอันโสดาปตติมรรค และมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?     
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ   
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม           
อันโสดาปตติมรรค และมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ.   
     [๖๗๕] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ อันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?       
     สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส             
     บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน ฯลฯ นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.                   
     วิจิกจิฉา เปนไฉน ฯลฯ นีเ้รียกวา วจิิกิจฉา                    
     สีลัพพตปรามาส เปนไฉน ฯลฯ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส.        
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     สัญโญชน ๓ นี้ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดยีวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ         
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมี   
สัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค       
ประหาณ.          
     สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ, โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีตั้งอยูฐานเดยีวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น          
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา สัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ สวนกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดยีว      
กันกับ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ                    
โทสะ โมหะ นั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นัน้ เปน   
สมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.                    
     ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?           
     โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเหลือ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรค               
เบ้ืองบน ๓ ประหาณ, กิเลสที่ตั้งอยูฐานเดยีวกันกับ โลภะ โทสะ โมหะ เวทนาขันธ ฯลฯ              
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นัน้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม   
อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นัน้ เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ             
อันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.                 
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ   
เปนไฉน?          
     เวนธรรมนัน้ กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร                  
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ,                 
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค       
และมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ.               
     [๖๗๖] ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ เปนไฉน?   
     กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทท่ียงัมีอาสวะ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร                
คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ.    
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     ธรรมเปนเหตุใหถึงนพิพาน เปนไฉน?     
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.                
     ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?   
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ                  
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช              
กรรมวิบาก, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ    
และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.                
     [๖๗๗] ธรรมเปนของเสกขบุคคล เปนไฉน?   
     มรรคท่ีเปนโลกุตตระท้ัง ๔ และสามัญญผลเบ้ืองตํ่า ๓ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม           
เปนของเสกขบุคคล.   
     ธรรมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?        
     อรหัตตผลเบ้ืองสูง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนของอเสกขบุคคล.   
     ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?       
     เวนธรรมคือมรรค ๔ ผล ๔ เหลานัน้เสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม                  
ท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด          
และอสังขตธาตุ สภาวะธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกข            
บุคคล.           
     [๖๗๘] ธรรมเปนปริตตะ เปนไฉน?         
     กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจรท้ังหมด คือ รูปขันธ ฯลฯ                
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนปริตตะ.                 
     ธรรมเปนมหัคคตะ เปนไฉน?              
     กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนรูปาวจร อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ             
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนมหัคคตะ.                
     ธรรมเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?             
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
เปนอัปปมาณะ.    
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     [๖๗๙] ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ เปนไฉน?   
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปริตตธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา               
ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ.                    
     ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ เปนไฉน?      
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภมหัคคตธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา              
ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ.                   
     ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?     
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอัปปมาณธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา             
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ.                  
     [๖๘๐] ธรรมทราม เปนไฉน?               
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ กเิลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกนักับ โลภะ โทสะ                  
โมหะนัน้, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยโลภะ โทสะ โมหะนัน้, กายกรรม                
วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นัน้เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                  
ธรรมทราม.         
     ธรรมปานกลาง เปนไฉน?                  
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร              
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมปานกลาง.   
     ธรรมประณีต เปนไฉน?                   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมประณีต.       
     [๖๘๑] ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?                
     อนันตริยกรรม ๕ และนิยตมิจฉาทิฏฐิ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนมิจฉาสภาวะ             
และใหผลแนนอน.   
     ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?   
     มรรคท่ีเปนโลกุตตระท้ัง ๔ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผล            
แนนอน.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 238 
     ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?           
     เวนธรรมเหลานั้นเสีย กศุลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมท่ีเหลือท่ีเปนกามาวจร           
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และ   
อสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมใหผลไมแนนอน.              
     [๖๘๒] ธรรมมีมรรคเปนอารมณ เปนไฉน?   
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอริยมรรคเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม           
มีมรรคเปนอารมณ.   
     ธรรมมีเหตุคือมรรค เปนไฉน?            
     เวนองคแหงมรรคเสีย เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยองคแหงมรรค              
นั้น ของทานผูพร่ังพรอมดวยอริยมรรค สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีเหตุคือมรรค.             
     สัมมาทิฏฐิของทานผูพร่ังพรอมดวยอริยมรรค เปนมรรคดวย เปนเหตุดวย, เวนสัมมา        
ทิฏฐิเสีย เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐินั้น สภาวธรรมเหลานี้          
ช่ือวา ธรรมมีเหตุคือมรรค.                 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ของทานผูพร่ังพรอมดวยอริยมรรค สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
เหตุคือมรรค, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น                  
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีเหตุคือมรรค.   
     ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี เปนไฉน?         
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ทําอริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้             
ช่ือวา ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี.              
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ของทานผูพร่ังพรอมดวยอริยมรรคท่ีกําลังเจริญมรรค            
มีวิมังสาเปนอธิบดี อันสัมปยุตดวยวิมังสานั้น เวนวิมังสาเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม   
มีมรรคเปนอธิบดี.   
     [๖๘๓] ธรรมเกิดข้ึนแลว เปนไฉน?       
     ธรรมเหลาใด เกดิแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกดิเฉพาะแลว                
ปรากฏแลว เกดิข้ึนแลว เกิดข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตั้งข้ึนพรอมแลว เกิดข้ึนแลว         
สงเคราะหดวยสวนท่ีเกิดข้ึนแลว คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้          
ช่ือวา ธรรมเกิดข้ึนแลว.       
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     ธรรมยังไมเกิดข้ึน เปนไฉน?           
     ธรรมเหลาใด ยังไมเกดิแลว ยังไมเปนแลว ยังไมเกิดพรอมแลว ยังไมบังเกิดแลว         
ยังไมบังเกดิเฉพาะแลว ยังไมปรากฏแลว ยงัไมเกิดข้ึนแลว ยังไมเกิดข้ึนพรอมแลว ยังไม     
ตั้งข้ึนแลว ยังไมตั้งข้ึนพรอมแลว ยังไมเกดิข้ึนแลว สงเคราะหดวยสวนท่ียังไมเกิดข้ึน คือ   
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมยังไมเกิดข้ึน.                    
     ธรรมจักเกดิข้ึน เปนไฉน?              
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ียังไมใหผล เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร                
โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปซ่ึงจักเกดิข้ึนเพราะกรรมแตง สภาวธรรม          
เหลานี้ช่ือวา ธรรมจักเกิดข้ึน.           
     [๖๘๔] ธรรมเปนอดีต เปนไฉน?           
     ธรรมเหลาใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว   
ถึงความดับสูญแลว เกดิข้ึนแลวปราศไป ลวงไป สงเคราะหดวยสวนท่ีลวงไปแลว คือ รูป           
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอดีต.     
     ธรรมเปนอนาคต เปนไฉน?                
     ธรรมเหลาใด ยังไมเกดิแลว ยังไมเปนแลว ยังไมเกิดพรอมแลว ยังไมบังเกิดแลว         
ยังไมบังเกดิเฉพาะแลว ยังไมปรากฏแลว ยงัไมเกิดข้ึนแลว ยังไมเกิดข้ึนพรอมแลว ยังไม     
ตั้งข้ึนแลว ยังไมตั้งข้ึนพรอมแลว ยังไมมาถึง สงเคราะหดวยสวนท่ียังไมมาถึง คือ รูป     
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอนาคต.    
     ธรรมเปนปจจุบัน เปนไฉน?             
     ธรรมเหลาใด ซ่ึงเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกดิเฉพาะแลว            
ปรากฏแลว เกดิข้ึนแลว เกิดข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตั้งข้ึนพรอมแลว เกิดข้ึนเฉพาะแลว    
สงเคราะหดวยสวนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะแลว คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรม             
เหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนปจจุบัน.          
     [๖๘๕] ธรรมมีอารมณเปนอดีต เปนไฉน?   
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอดีตธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม           
มีอารมณเปนอดีต.    
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     ธรรมมีอารมณเปนอนาคต เปนไฉน?        
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอนาคตธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา               
ธรรมมีอารมณเปนอนาคต.   
     ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน เปนไฉน?     
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปจจุบันธรรมเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา            
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน.                  
     [๖๘๖] ธรรมเปนภายใน เปนไฉน?          
     ธรรมเหลาใด เปนภายใน เปนเฉพาะตน เกิดแกตน เปนของเฉพาะแตละบุคคล   
เปนอุปาทินนะ ของสัตวนั้นๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้               
ช่ือวา ธรรมเปนภายใน.   
     ธรรมเปนภายนอก เปนไฉน?               
     ธรรมเหลาใด เปนภายใน เปนเฉพาะตน เกิดแกตน เปนของเฉพาะแตละบุคคล   
เปนอุปาทินนะ ของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนนั้นๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ               
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนภายนอก.    
     ธรรมเปนภายในและเปนภายนอก เปนไฉน?   
     ธรรมท้ัง ๒ ประเภทนั้น สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนภายในและเปนภายนอก.               
     [๖๘๗] ธรรมมีอารมณเปนภายใน เปนไฉน?   
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายในเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา           
ธรรมมีอารมณเปนภายใน.   
     ธรรมมีอารมณเปนภายนอก เปนไฉน?       
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายนอกเกิดข้ึน สภาวธรรมเหลานี้                 
ช่ือวา ธรรมมีอารมณเปนภายนอก.            
     ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก เปนไฉน?                    
     ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายใน ธรรมเปนภายนอกเกดิข้ึน                    
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก.         
     [๖๘๘] ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได เปนไฉน?    
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     รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได.    
     ธรรมท่ีเห็นไมไดแตกระทบได เปนไฉน?   
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ   
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นไมไดแตกระทบได.                   
     ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ, รูปท่ีเห็นไมไดกระทบไมได ซ่ึง         
นับเนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบ         
ไมได.           
                           ติกะ จบ         
                    -------------------    
                         เหตุโคจฉกะ        
     [๖๘๙] ธรรมเปนเหตุ เปนไฉน?           
     กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ กามาวจรเหตุ ๙ รูปาวจรเหตุ ๖ อรูปาวจร               
เหตุ ๖ โลกุตตรเหตุ ๖.   
     [๖๙๐] บรรดาเหตุเหลานัน้ กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน?                   
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ.                    
     บรรดากุศลเหตุ ๓ นั้น อโลภะ เปนไฉน?   
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยาท่ีไมกําหนัดนกั              
ความไมกําหนดันัก ความไมเพงเล็ง กุศลมูล คืออโลภะ นี้เรียกวา อโลภะ.   
     อโทสะ เปนไฉน?   
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ไมตรีกิริยาท่ี       
สนิทสนม ความสนิทสนม การเอ็นดู กิริยาท่ีเอ็นดู ความเอ็นดู ความแสวงหาประโยชน                  
เกื้อกูล ความสงสาร ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ นี้เรียกวา            
อโทสะ.      
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     อโมหะ เปนไฉน?   
     ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา ความรูในสวนอดตี ความรูในสวนอนาคต ความรูท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต               
ความรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยั ธรรมนี้จึงเกดิข้ึน ปญญา กริิยาท่ีรูชัด   
ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความ   
เขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด         
ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง ความ                
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือน                   
ศาสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป                
ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ท่ีมีลักษณะเชนวานี้ อันใด           
นี้เรียกวา อโมหะ.   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กศุลเหตุ ๓.   
     [๖๙๑] อกศุลเหตุ ๓ เปนไฉน?            
     โลภะ โทสะ โมหะ.   
     บรรดาอกุศลเหตุ ๓ นั้น โลภะ เปนไฉน?   
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน                    
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ   
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป                   
ธรรมชาติผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติอัน    
รอยรัด ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือน                
เสนดาย ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณิธาน                   
ธรรมชาติผูนําไปสูภพ ตณัหาเหมือนปา ตณัหาเหมือนดง ความเกีย่วของ ความเยื่อใย                 
ความหวงใย ความผูกพัน การหวัง กิริยาท่ีหวัง ความหวงั ความหวังรูป ความหวังเสียง               
ความหวังกล่ิน ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความ                    
หวังบุตร ความหวังชีวิต ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบท่ัว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง         
การกระซิบ กริิยาท่ีกระซิบ ความกระซิบ การละโมบ กริิยาท่ีละโมบ ความละโมบ   
ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ความใครในอารมณดีๆ ความกําหนดัในฐานะอันไมควร ความ          
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โลภเกินขนาด ความติดใจ กริิยาท่ีติดใจ ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก               
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตณัหาในรูปภพ ตณัหาในอรูปภพ ตณัหาในนิโรธ   
[คือราคะท่ีสหรคต ดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา   
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เคร่ืองปดบัง                   
เคร่ืองผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยาง             
ตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดน            
แหงมาร ตัณหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร               
อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นีเ้รียกวา โลภะ.   
     โทสะ เปนไฉน?   
     อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึน     
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้จกัทําความ   
เส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ    
เส่ือมเสีย ฯลฯ จักทําความเส่ือมเสียแกคนท่ีรักชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา      
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปน     
ท่ีชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกดิข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง                
ความกระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความคิด                
ประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ กิริยาท่ีโกรธ      
ความโกรธมีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความ          
คิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน             
ความดุราย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา โทสะ.     
     โมหะ เปนไฉน?   
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน             
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูท้ังในสวน        
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยัธรรมนี้จึง            
เกิดข้ึน ความไมรู ความไมเหน็ ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง       
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ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ                  
ความไมพิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด                
ความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล อวชิชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนสัุยคือ                  
อวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด           
นี้เรียกวา โมหะ.   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กศุลเหตุ ๓.   
     [๖๙๒] อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน?          
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากของกุศลธรรม หรือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ   
ในพวกกิริยาอัพยากตธรรม สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อัพยากตเหตุ ๓.       
     [๖๙๓] กามาวจรเหตุ ๙ เปนไฉน?          
     กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กามาวจรเหตุ ๙.             
     รูปาวจรเหตุ ๖ เปนไฉน?                
     กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา รูปาวจรเหตุ ๖.   
     อรูปาวจรเหตุ ๖ เปนไฉน?               
     กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อรูปาวจรเหตุ ๖.   
     [๖๙๔] โลกุตตรเหตุ ๖ เปนไฉน?          
     กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อรูปาวจรเหตุ ๖.   
     บรรดาโลกุตตรเหตุ ๖ นัน้ กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน?                    
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ.                    
     บรรดากุศลเหตุ ๓ นั้น อโลภะ เปนไฉน?   
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด กิริยาท่ีไมกําหนดั ความ              
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ นี้เรียกวา อโลภะ.        
     อโทสะ เปนไฉน?   
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ฯลฯ ความไม          
พยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ นี้เรียกวา อโทสะ.      
     อโมหะ เปนไฉน?    
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     ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา ความรูในสวนอดตี ความรูในสวนอนาคต ความรูท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต               
ความรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยัธรรมนี้จึงเกดิข้ึน ปญญา กริิยาท่ีรูชัด    
ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไป                
กําหนดเฉพาะภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ   
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเหน็แจง ความรูชัด          
ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือน   
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือน   
ดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค          
นับเนื่องในมรรค นี้ช่ือวา อโมหะ.          
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กศุลเหตุ ๓.   
     อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน?                
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
อัพยากตเหตุ ๓.    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา โลกุตตรเหตุ ๖.   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุ.   
     [๖๙๕] ธรรมไมเปนเหตุ เปนไฉน?        
     เวนธรรมเปนเหตุเหลานัน้เสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมท่ีเหลือ                 
ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ   
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุ.   
     [๖๙๖] ธรรมมีเหตุ เปนไฉน?             
     ธรรมเหลาใด มีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ            
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีเหตุ.        
     ธรรมไมมีเหตุ เปนไฉน?                
     ธรรมเหลาใด ไมมีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานัน้ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ         
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมมีเหตุ.     
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     [๖๙๗] ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?    
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานัน้ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ          
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ.   
     ธรรมวิปปยุตจากเหตุ เปนไฉน?           
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากธรรมท่ีเปนเหตุเหลานัน้ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,          
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากเหตุ.   
     [๖๙๘] ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ เปนไฉน?   
     โลภะเปนเหตุ และมีเหตโุดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโลภะ    
     โทสะเปนเหตุ และมีเหตโุดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโทสะ    
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ท้ัง ๓ นั้นเปนเหตุ และมีเหตโุดยกันและกนั    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุ และมีเหตุ.                
     ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?     
     ธรรมเหลาใด มีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้น เวนธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้นเสีย คือ      
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ.                 
     [๖๙๙] ธรรมเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?                 
     โลภะเปนเหตุ และสัมปยตุดวยเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหต ุ                 
โดยโลภะ           
     โทสะเปนเหตุ และสัมปยตุดวยเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหต ุ                 
โดยโทสะ.          
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ท้ัง ๓ นั้นเปนเหตุ และสัมปยตุดวยเหตุ โดยกันและกัน                   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ.       
     ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานัน้ เวนธรรมท่ีเปนเหตุเหลานัน้เสีย คือ    
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตแุตไมเปนเหตุ.        
     [๗๐๐] ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด ไมเปนเหตุ แตมีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ         
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ.        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 247 
     ธรรมไมเปนเหตุ และไมมีเหตุ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด ไมเปนเหตุ และไมมีเหตโุดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ      
วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุและ             
ไมมีเหตุ.        
                        เหตุโคจฉกะ จบ      
                    ------------------    
 
                           จูฬันตรทุกะ      
     [๗๐๑] ธรรมมีปจจัย เปนไฉน?           
     ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา         
ธรรมมีปจจัย.     
     ธรรมไมมีปจจัย เปนไฉน?              
     อสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีปจจัย.            
     [๗๐๒] ธรรมเปนสังขตะ เปนไฉน?         
     ธรรมท่ีมีปจจัยเหลานั้นอันใดเลา ธรรมเหลานั้นนัน่แหละช่ือวา ธรรมเปนสังขตะ.          
     ธรรมเปนอสังขตะ นั้น เปนไฉน?         
     ธรรมท่ีไมมีปจจัยนั้นอันใดเลา ธรรมนั้นนั่นแหละช่ือวา ธรรมเปนอสังขตะ.                
     [๗๐๓] ธรรมท่ีเห็นได เปนไฉน?         
     รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นได.               
     ธรรมท่ีเห็นไมได เปนไฉน?            
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปท่ีเห็นไมได                 
ท่ีกระทบไมได ซ่ึงนับเนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ี        
เห็นไมได.       
     [๗๐๔] ธรรมท่ีกระทบได เปนไฉน?        
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมท่ีกระทบได.    
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     ธรรมท่ีกระทบไมได เปนไฉน?           
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท่ีเห็นไมได กระทบไมได ซ่ึงนับเนื่องใน                
ธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีกระทบไมได.   
     [๗๐๕] ธรรมเปนรูป เปนไฉน?            
     มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนรูป.              
     ธรรมไมเปนรูป เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                   
ไมเปนรูป.       
     [๗๐๖] ธรรมเปนโลกิยะ เปนไฉน?         
     กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ท่ีเปนกามาวจร                    
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนโลกิยะ.        
     ธรรมเปนโลกุตตระ เปนไฉน?             
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมเปนโลกุตตระ.   
     [๗๐๗] ธรรมท่ีจิตบางอยางรูได และท่ีจติบางอยางรูไมได เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด            
โสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดจกัขุวิญญาณรูได ธรรม         
เหลานั้นฆานวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจกัขุวิญญาณ          
รูไมได, ธรรมเหลาใดจกัขุวญิญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด    
ชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดจกัขุวิญญาณรูได ธรรม       
เหลานั้น กายวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจกัขุวญิญาณ         
รูไมได.        
     ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด              
ฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้น    
ชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได,       
ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณ     
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รูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณ   
รูไมได หรือธรรมเหลาใดจกัขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได.                  
     ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด            
ชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรม           
เหลานั้นกายวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวญิญาณรูไมได   
ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณ      
รูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสต           
วิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดโสตวญิญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได               
     ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด            
กายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรม          
เหลานั้นจกัขุวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณ      
รูไมได, ธรรมเหลาใดชิวหาวญิญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด      
โสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรม         
เหลานั้นฆานวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณ          
รูไมได.        
     ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจกัขุวญิญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด            
จักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดกายวญิญาณรูได ธรรม           
เหลานั้นโสตวญิญาณรูไมได, หรือธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณ           
รูไมได ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด         
ฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณไมรูได ธรรมเหลาใดกายวญิญาณรูได ธรรม              
เหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได, หรือธรรมเหลาใดชิวหาวญิญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณ       
รูไมได         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีจิตบางอยางรูไดและท่ีจิตบางอยางรูไมได.             
                        จูฬันตรทุกะ จบ   
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                         อาสวโคจฉกะ        
     [๗๐๘] ธรรมเปนอาสวะ เปนไฉน?          
     อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.                 
     [๗๐๙] บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เปนไฉน?   
     ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร   
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร                
ความหมกมุนคือความใคร ในกามท้ังหลาย อันใด นีเ้รียกวา กามาสวะ.     
     [๗๑๐] ภวาสวะ เปนไฉน?                 
     ความพอใจในภพ ความกาํหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ สิเนหาในภพ      
ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา                  
ภวาสวะ.           
     [๗๑๑] ทิฏฐาสวะ เปนไฉน?               
     ความเหน็วา โลกเท่ียงก็ดี วาโลกไมเท่ียงก็ดี วาโลกมีท่ีสุดก็ดี วาโลกไมมีท่ีสุดก็ดี    
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบ้ืองหนา   
แตมรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูกมี็ไมเปนอยูก็มี    
เบ้ืองหนาแตมรณะกด็ี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใชไมเปนอยูก็ไมใชเบ้ืองหนาแตมรณะกด็ี ทิฏฐิ   
ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ            
ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด          
ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพนิาศ การถือโดยวปิลาส มีลักษณะ             
เชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ.     
     มิจฉาทิฏฐิ แมท้ังหมด จัดเปนทิฏฐาสวะ.   
     [๗๑๒] อวชิชาสวะ เปนไฉน?              
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข        
นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดตี ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูท้ังในสวนอดีต       
และสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยัธรรมนี้จึงเกดิข้ึน        
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง ความไม    
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แทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความไม                 
พิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง               
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา                    
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา        
อวิชชาสวะ.        
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอาสวะ.   
     [๗๑๓] ธรรมไมเปนอาสวะ เปนไฉน?       
     เวนอาสวธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจร                  
รูปวาจร อรูปาวจร โลกุตตระ ท่ีเหลือ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด                
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนอาสวะ.             
     [๗๑๔] ธรรมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ   
รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณ ของอาสวะ.                    
     ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?    
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ.                 
     [๗๑๕] ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ                 
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ เปนไฉน?          
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอาสวธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,                 
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ.   
     [๗๑๖] ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?              
     อาสวะเหลานั้นนั่นแล ช่ือวา ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ.   
     ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?                 
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของอาสวะโดยอาสวธรรมเหลานั้น เวนอาสวธรรมเหลานั้น                
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะท่ีเหลือ ซ่ึงเปน          
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กามาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน            
อารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ.             
     [๗๑๗] ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?                
     กามาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวชิชาสวะ อวิชชาสวะ   
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยกามาสวะ   
     ภวาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ    
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยภวาสวะ    
     ทิฏฐาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวิชชาสวะ อวชิชาสวะ   
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยทิฏฐาสวะ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอาสวะและสัมปยตุดวยอาสวะ.      
     ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?                   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลานั้น เวนอาสวธรรมเหลานั้นเสีย คือ                  
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปน            
อาสวะ.            
     [๗๑๘] ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?        
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอาสวธรรมเหลานั้น คือ กศุลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต                 
ธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ               
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ.                
     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?           
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
วิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ.   
                       อาสวโคจฉกะ จบ       
                        ------------       
                        สัญโญชนโคจฉกะ      
     [๗๑๙] ธรรมเปนสัญโญชน เปนไฉน?     
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     สัญโญชน ๑๐ คือ กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชน                   
วิจิกจิฉาสัญโญชน สีลัพพตปรามาสสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน มัจฉริย                 
สัญโญชน อวิชชาสัญโญชน.                  
     [๗๒๐] บรรดาสัญโญชน ๑๐ นั้น กามราคสัญโญชน เปนไฉน?            
     ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร   
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร                
ความหมกหมุนคือความใคร ในกามทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กามราคสัญโญชน.   
     [๗๒๑] ปฏิฆสัญโญชน เปนไฉน?           
     อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึน     
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้จกัทําความ   
เส่ือมเสียแกเรา, อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ   
เส่ือมเสีย ฯลฯ จักทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรักชอบพอของเรา, อาฆาตยอมเกิดข้ึนได        
ดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไม           
เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบพอของเรา หรือ อาฆาตยอมเกดิข้ึนในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต             
ความขัดเคือง ความกระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน                
โทสะ ความคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิตธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ         
กิริยาท่ีโกรธ ความโกรธ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิด          
ประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ          
ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา ปฏิฆสัญโญชน.             
      [๗๒๒] มานสัญโญชน เปนไฉน?           
      การถือตัว วาเราดีกวาเขา วาเราเสมอกบัเขา วาเราเลวกวาเขา การถือตัว กิริยา           
ท่ีถือตัว ความถือตัว มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตน            
ดุจธง การยกจิตข้ึน ความท่ีจติตองการเปนดุจธง นี้เรียกวา มานสัญโญชน.   
     [๗๒๓] ทิฏฐิสัญโญชน เปนไฉน?          
     ความเหน็วา โลกเท่ียงก็ดี วาโลกไมเท่ียงก็ดี วาโลกมีท่ีสุดก็ดี วาโลกไมมีท่ีสุดก็ดี    
วาชีพอันนั้นสรีระก็อันนัน้กด็ี วาชีพเปนอ่ืนสรีระก็เปนอ่ืนก็ดี วาสัตวยงัเปนอยูเบ้ืองหนาแต    
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มรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบ้ืองหนาแตมรณะกด็ี วาสัตวยังเปนอยูก็มีไมเปนอยูก็มีเบื้องหนา   
แตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใชไมเปนอยูก็ไมใชเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ ความเหน็   
ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร         
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว            
ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้           
อันใด นีเ้รียกวา ทิฏฐิสัญโญชน.           
     ความเหน็ผิดแมทุกอยาง เวนสีลัพพตปรามาสสัญโญชนเสีย จัดเปนทิฏฐิสัญโญชน.              
     [๗๒๔] วจิกิิจฉาสัญโญชน เปนไฉน?      
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน   
อดีต ในสวนอนาคต ท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้               
เปนปจจยัธรรมนี้จึงเกดิข้ึน การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิด        
เห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเหน็เปนสองแง ความเหน็เหมือนทาง                 
สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดยีวได ความคิดสายไป ความคิด                
พราไป ความไมสามารถจะหย่ังลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ                
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา วิจกิิจฉาสัญโญชน.             
     [๗๒๕]  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน เปนไฉน?   
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ                 
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ           
ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ              
ความยึดม่ัน ความตั้งม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหง           
ความพินาศ การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสสัญโญชน.         
     [๗๒๖] ภวราคสัญโญชน เปนไฉน?          
     ความพอใจในภพ ความกาํหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ตณัหาในภพ       
สิเนหาในภพ ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย   
อันใด นีเ้รียกวา ภวราคสัญโญชน.           
     [๗๒๗] อิสสาสัญโญชน เปนไฉน?    
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     การริษยา กริิยาท่ีริษยา ความริษยา การเกียดกัน กิริยาท่ีเกียดกัน ความเกียดกันใน          
ลาภสักการะ การทําความเคารพ การนับถือ การไหว การบูชาของคนอ่ืน อันใด นี้เรียกวา               
อิสสาสัญโญชน.    
     [๗๒๘] มัจฉริยสัญโญชน เปนไฉน?        
     ความตระหนี่ ๕ คือ ตระหนี่อาวาส ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนีว่รรณะ                    
ตระหนี่ธรรม การตระหน่ี กริิยาท่ีตระหนี่ ความตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแนน                
ความไมเอ้ือเฟอ ความไมเผ่ือแผ แหงจิต มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา มัจฉริย      
สัญโญชน.        
     [๗๒๙] อวชิชาสัญโญชน เปนไฉน?         
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน             
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูท้ังในสวน        
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยั ธรรมนี้จึงเกิด       
ข้ึน ความไมรู ความไมเหน็ ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความจริง ความ     
ไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินจิ ความไม              
พิจารณา ความไมทําใหประจักษแจง ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง             
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา                    
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นีเ้รียกวา อวิชชาสัญโญชน.                 
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนสัญโญชน.   
     [๗๓๐] ธรรมไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?    
     เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเหลือ ซ่ึง              
เปนกามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ รูปท้ังหมด   
และอสังขตธาตุ     
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนสัญโญชน.                   
     [๗๓๑] ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร              
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ      
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน.           
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     ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
ไมเปนอารมณของสัญโญชน.                  
     [๗๓๒] ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ              
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน.                    
     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน เปนไฉน?       
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ               
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน.   
     [๗๓๓] ธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?        
     สัญโญชนธรรมเหลานั้นนั่นแหละ ช่ือวา ธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของ                   
สัญโญชน.         
     ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?           
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของสัญโญชนโดยสัญโญชนธรรมเหลานั้น เวนสัญโญชน                   
ธรรมเหลานั้นเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ท่ีเหลือ           
ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้            
ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน.                
     [๗๓๔] ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยตุดวยสัญโญชน เปนไฉน?          
     กามราคสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน                    
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยกามราคสัญโญชน   
     ปฏิฆสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวชิชาสัญโญชน   
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยปฏิฆสัญโญชน   
     มานสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน   
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยมานสัญโญชน   
     ทิฏฐิสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวชิชาสัญโญชน   
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยทิฏฐิสัญโญชน    
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     วิจิกจิฉาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน                 
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยวจิิกจิฉาสัญโญชน   
     สีลัพพตปรามาสสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยตุดวยสัญโญชน โดย   
อวิชชาสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดย   
สีลัพพตปรามาสสัญโญชน   
     ภวราคาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน                    
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยภวราคสัญโญชน   
     อิสสาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวชิชาสัญโญชน   
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอิสสาสัญโญชน   
     มัจฉริยสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน                   
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยมัจฉริยสัญโญชน   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน.   
     ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?             
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลานั้น เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย                
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน.              
     [๗๓๕] ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม   
อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ            
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชน.          
     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?     
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน.                  
                      สัญโญชนโคจฉกะ จบ     
                       -------------        
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                         คันถโคจฉกะ        
     [๗๓๖] ธรรมเปนคันถะ เปนไฉน?          
     คันถะ ๔ คือ  อภิชฌากายคันถะ  พยาปาทกายคันถะ  สีลัพพตปรามาสกายคันถะ   
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ.                 
     [๗๓๗] บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภิชฌากายคันถะ เปนไฉน?                
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน                    
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ   
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติ          
ผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกดิ ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกดิพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด     
ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือนเสนดาย                
ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณธิาณ ธรรมชาติผูนําไป            
สูภพ ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย ความ                
ผูกพัน ความหวัง กิริยาท่ีหวัง ภาวะท่ีหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกล่ิน            
ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวังชีวิต            
ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบท่ัว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ กิริยาท่ีกระซิบ ความ   
ท่ีกระซิบ การละโมบ กิริยาท่ีละโมบ ความละโมบ ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ภาวะท่ีใคร              
อารมณดีๆ ความกําหนดัในฐานะอันไมควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาท่ีติดใจ                 
ความปรารถนา ความกระหยิม่ใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ตัณหา                   
ในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ [คือราคะท่ีสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา                 
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน                   
อาวรณ นวิรณ เคร่ืองปดบัง เคร่ืองผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย         
ความปรารถนามีวัตถุอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกดิแหงทุกข บวงแหงมาร     
เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตณัหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก                 
ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวา อภิชฌากายคันถะ.     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 259 
     [๗๓๘] พยาปาทกายคันถะ เปนไฉน?         
     อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึน     
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้จกัทําความ   
เส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ    
เส่ือมเสีย ฯลฯ จักทําความเส่ือมเสียแกคนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึนไดดวยคิดวา   
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี    
ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความ              
กระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความคิด                    
ประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ กิริยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ มีลักษณะ       
เชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การ         
คิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความ              
ปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา พยาปาทกายคันถะ.          
     [๗๓๙] สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนไฉน?   
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ               
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ           
ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความ         
ยึดม่ัน ความตัง้ม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ      
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสกายคันถะ.                  
     [๗๔๐] อิทังสัจจาภินเิวสกายคันถะ เปนไฉน?   
     ความเหน็วา โลกเท่ียง นีแ้หละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาโลกไมเท่ียง นี้แหละ     
จริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาโลกมีท่ีสุด นี้แหละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาโลกไมมี   
ท่ีสุด นี้แหละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาชีพอันนั้นสรีระก็อันนัน้ นีแ้หละจริง อยางอ่ืน   
เปลา ดังน้ีก็ดี วาชีพเปนอ่ืนสรีระก็เปนอ่ืน นี้แหละจริง อยางอ่ืนเปลา ดงันี้ก็ดี วาสัตวยัง   
เปนอยูเบ้ืองหนาแตมรณะ นีแ้หละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบ้ืองหนาแต   
มรณะ นีแ้หละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มีไมเปนอยูก็มีเบื้องหนาแตมรณะ   
นี้แหละจริง อยางอ่ืนเปลา ดงันี้ก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบ้ืองหนาแต    
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มรณะ นีแ้หละจริง อยางอ่ืนเปลา ดังน้ีก็ดี ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดาร   
คือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความ           
ยึดถือ ความยดึม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิด        
แหงความพินาศ การถือโดยวปิลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา อิทังสัจจาภินิเวสกาย     
คันถะ.           
     มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง เวนสีลัพพตปรามาสกายคันถะ จัดเปนอิทังสัจจาภนิิเวสกายคันถะ.       
     สภาวะธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนคันถะ.   
     [๗๔๑] ธรรมไมเปนคันถะ เปนไฉน?       
     เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน               
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด                 
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนคันถะ.             
     [๗๔๒] ธรรมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร               
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของ              
คันถะ.            
     ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?    
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
ไมเปนอารมณของคันถะ.   
     [๗๔๓] ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ                 
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากคันถะ เปนไฉน?          
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากคันถธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,                 
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ.   
     [๗๔๔] ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?              
     คันถธรรมเหลานั้นนัน่เอง ช่ือวา ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ.       
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     ธรรมเปนอารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ เปนไฉน?                 
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของคันถะโดยคันถธรรมเหลานั้น เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย            
คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร               
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน            
อารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ.             
     [๗๔๕] ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?                
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยอภิชฌากายคันถะ                   
อภิชฌากายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยตุดวยคันถะ โดยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ   
     อิทังสัจจาภนิิเวสกายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยอภิชฌากายคันถะ               
อภิชฌากายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยตุดวยคันถะ โดยอิทังสัจจาภนิเิวสกายคันถะ                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ.      
     ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ เปนไฉน?                   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลานั้น เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย คือ เวทนา           
ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ.          
     [๗๔๖] ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?        
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากคันถธรรมเหลานั้น คือกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม               
ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ         
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?           
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
วิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ.   
                        คันถโคจฉกะ จบ      
                        -----------         
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                       โอฆ-โยคโคจฉกะ       
     [๗๔๗] ธรรมเปนโอฆะ เปนไฉน? ฯลฯ       
          ธรรมเปนโยคะ เปนไฉน? ฯลฯ        
                      โอฆ-โยคโคจฉกะ จบ     
                       -------------       
                         นีวรณโคจฉกะ       
     [๗๔๘] ธรรมเปนนิวรณ เปนไฉน?         
     นิวรณ ๖ คือ กามฉันทนวิรณ พยาปาทนวิรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกจุจนวิรณ             
วิจิกจิฉานิวรณ อวิชชานิวรณ.              
     [๗๔๙] บรรดานิวรณ ๖ นั้น กามฉันทนิวรณ เปนไฉน?                
     ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร   
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร                
ความหมกมุนคือความใคร ในกามท้ังหลาย อันใด นีเ้รียกวา กามฉันทนวิรณ.   
     [๗๕๐] พยาปาทนิวรณ เปนไฉน?           
     อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึน     
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเส่ือมเสีย   
แกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ กาํลังทําความเส่ือม        
เสีย ฯลฯ จกัทําความเส่ือมเสียแกคนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึนไดดวยคิดวา         
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปน     
ท่ีชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกดิข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความ           
กระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความประทุษราย             
ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ กริิยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ     
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย     
การคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความ           
ปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา พยาปาทนวิรณ.          
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     [๗๕๑] ถีนมิทธนิวรณ เปนไฉน?          
     ถีนมิทธะน้ัน แยกเปนถีนะอยางหน่ึง มิทธะอยางหนึ่ง.            
     ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน?          
     ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท ความถดถอย                  
ความหดหู อาการท่ีหดหู ภาวะท่ีหดหู ความซบเซา อาการที่ซบเซา ภาวะท่ีซบเซาแหงจติ             
อันใด นีเ้รียกวา ถีนะ.                    
     มิทธะ เปนไฉน?   
     ความไมสมประกอบแหงนามกาย ความไมควรแกงานแหงนามกาย ความปกคลุม   
ความหุมหอ ความปดบังไวภายใน ความงวงเหงา ความหาวนอน ความโงกงวง ความหาวนอน                
อาการที่หาวนอน ภาวะท่ีหาวนอน อันใด นี้เรียกวา มิทธะ.               
     ถีนะและมิทธะดังวานี้ รวมเรียกวา ถีนมิทธนิวรณ.               
     [๗๕๒] อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ เปนไฉน?   
     อุทธัจจกุกกุจจะน้ัน แยกเปนอุทธัจจะอยางหนึ่ง กุกกจุจะอยางหนึ่ง.   
     ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน?      
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด              
นี้เรียกวา อุทธัจจะ.   
     กุกกจุจะ เปนไฉน?   
     ความสําคัญวาควรในของท่ีไมควร ความสําคัญวาไมควรในของท่ีควร ความสําคัญวามี              
โทษในของท่ีไมมีโทษ ความสําคัญวาไมมีโทษในของท่ีมีโทษ การรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ ความ           
รําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ ซ่ึงมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา กกุกจุจะ.          
     อุทธัจจะและกุกกจุจะน้ี รวมเรียกวา อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ.       
     [๗๕๓] วิจกิิจฉานวิรณ เปนไฉน?        
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน   
อดีต ในสวนอนาคต ท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม                  
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ        
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเหน็เหมือนทาง      
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สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดยีวได ความคิดสายไป ความคิด                
คิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ มี          
ลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกจิฉานวิรณ.                 
     [๗๕๔] อวชิชานิวรณ เปนไฉน?           
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข        
นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดตี ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูในสวนอดีตและ        
สวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน           
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความเปนจริง           
ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความ             
ไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ ความมีปญญาทราม ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง            
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา                    
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา        
อวิชชานวิรณ.     
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนนิวรณ.   
     [๗๕๕] ธรรมไมเปนนวิรณ เปนไฉน?      
     เวนนิวรณธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน              
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด                 
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนนิวรณ.            
     [๗๕๖] ธรรมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกศุลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร              
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของ              
นิวรณ.           
     ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
ไมเปนอารมณของนิวรณ.          
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     [๗๕๗] ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยนิวรณธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ                
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ.   
     ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ เปนไฉน?         
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,                
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ.   
     [๗๕๘] ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?           
     นิวรณเหลานั้นนั่นเอง ช่ือวาธรรมเปนนวิรณและเปนอารมณของนิวรณ.   
     ธรรมเปนอารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?               
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของนิวรณโดยนวิรณธรรมเหลานั้น เวนนิวรณธรรมเหลานั้น             
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร          
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน            
อารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ.           
     [๗๕๙] ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนวิรณ เปนไฉน?              
     กามฉันทนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยตุดวยนวิรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณ               
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกามฉันทนิวรณ                    
     พยาปาทนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยตุดวยนวิรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณ                
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยพยาปาทนิวรณ   
     ถีนมิทธนิวรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอวิชชานวิรณ อวิชชานวิรณเปน           
นิวรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยถีนมิทธนิวรณ   
     อุทธัจจนิวรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอวิชชานวิรณ อวิชชานวิรณเปน           
นิวรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ   
     กุกกจุจนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอวิชชานวิรณ อวิชชานวิรณเปน           
นิวรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยกุกกจุจนิวรณ   
     วิจิกจิฉานวิรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอวิชชานวิรณ อวิชชานวิรณ             
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยวิจกิิจฉานวิรณ          
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     กามฉันทนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยตุดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนวิรณ             
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกามฉันทนิวรณ                    
     พยาปาทนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยตุดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนวิรณ              
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยพยาปาทนิวรณ   
     ถีนมิทธนิวรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทัจจนวิรณ              
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยถีนมิทธนิวรณ                    
     กุกกจุจนวิรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ             
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกกุกุจจนวิรณ                    
     วิจกิจิฉานวิรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ           
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยวิจกิิจฉานวิรณ                  
     อวิชชานวิรณเปนนวิรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ              
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวชิชานิวรณ   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนนวิรณและสัมปยุตดวยนิวรณ.    
     ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณแตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?                 
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยนิวรณธรรมเหลานั้น เวนนวิรณธรรมเหลานั้นเสีย คือ                
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณแตไมเปน           
นิวรณ.           
     [๗๖๐] ธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?      
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลานั้น คือ กศุลธรรม อัพยากตธรรม ประเภท                
ท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ               
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ.   
     ธรรมวิปปยุตจากนิวรณและไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?         
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
วิปปยุตจากนวิรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ.   
                       นิวรณโคจฉกะ จบ      
                        -----------      
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                        ปรามาสโคจฉกะ       
     [๗๖๑] ธรรมเปนปรามาสะ เปนไฉน?        
     ทิฏฐิปรามาสะ.   
     ทิฏฐิปรามาสะ เปนไฉน?                 
     ความเหน็วา โลกเท่ียงก็ดี วาโลกไมเท่ียงก็ดี วาโลกมีท่ีสุดก็ดี วาโลกไมมีท่ีสุดก็ดี    
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบ้ืองหนา   
 แตมรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มี ไมเปนอยูก็มี เบื้อง   
หนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูกไ็มใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ   
ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความ       
ผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยดึม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว      
ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้           
อันใด นีเ้รียกวา ทิฏฐิปรามาสะ.            
     มิจฉาทิฏฐิ แมทุกอยาง จดัเปนทิฏฐิปรามาสะ.                    
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนปรามาสะ.   
     ธรรมไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?           
     เวนปรามาสธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน             
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด                 
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนปรามาสะ.           
     [๗๖๒] ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร   
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน               
อารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
ไมเปนอารมณของปรามาสะ.                   
     [๗๖๓] ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยปรามาสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ               
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ.    
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     ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ เปนไฉน?        
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,               
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ.   
     [๗๖๔] ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?          
     ปรามาสะน้ันนั่นแล ช่ือวา ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?             
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของปรามาสะโดยปรามาสธรรมเหลานั้น เวนปรามาสธรรม                   
เหลานั้นเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะท่ีเหลือ ซ่ึง            
เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา         
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ.   
     [๗๖๕] ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?    
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยา                 
กตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ             
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ.            
     ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะและไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?       
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
วิปปยุตจากปรามาสะและไมเปนอารมณของปรามาสะ.   
                      ปรามาสโคจฉกะ จบ      
                       --------------      
                          มหันตรทุกะ       
     [๗๖๖] ธรรมมีอารมณ เปนไฉน?           
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมี            
อารมณ.           
     ธรรมไมมีอารมณ เปนไฉน?              
     รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีอารมณ.    
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     [๗๖๗] ธรรมเปนจิต เปนไฉน?            
     จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนธาตุ   
มโนวิญญาณธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนจิต.                  
     ธรรมไมเปนจิต เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรม                    
เหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิต.            
     [๗๖๘] ธรรมเปนเจตสิก เปนไฉน?         
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเจตสิก.               
     ธรรมไมเปนเจตสิก เปนไฉน?            
     จิต รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนเจตสิก.                 
     [๗๖๙] ธรรมสัมปยุตดวยจิต เปนไฉน?     
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยจติ.           
     ธรรมวิปปยุตจากจิต เปนไฉน?            
     รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปยุตจากจิต.   
     จิต จะกลาววาสัมปยตุดวยจิตกไ็มได วาวิปปยุตจากจิตก็ไมได.   
     [๗๗๐] ธรรมเจือกับจิต เปนไฉน?         
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเจือกับจิต.               
     ธรรมไมเจือกับจิต เปนไฉน?            
     รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเจือกับจิต.   
     จิต จะกลาววาเจือกับจติก็ไมได วาไมเจือกับจิตก็ไมได.     
     [๗๗๑] ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวญิญัติ หรือรูปแมอ่ืนใดซ่ึง           
เกิดแตจิต มีจติเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน มีอยู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ            
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูป                  
อุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน.                  
     ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?      
     จิต รูปท่ีเหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีจติเปนสมุฏฐาน.          



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 270 
     [๗๗๒] ธรรมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?     
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวญิญัติ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือ           
วา ธรรมเกิดรวมกับจิต.                    
     ธรรมไมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?        
     จิต รูปท่ีเหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเกดิรวมกับจิต.            
     [๗๗๓] ธรรมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?    
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวญิญัติ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือ           
วา ธรรมเกิดคลอยตามจิต.                   
     ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?       
     จิต รูปท่ีเหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเกดิคลอยตามจิต.           
     [๗๗๔] ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเจือกับจิตและมี           
จิตเปนสมุฏฐาน.   
     ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?               
     จิต รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเจอืกับจิตและไมมี          
จิตเปนสมุฏฐาน.   
     [๗๗๕] ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเจือกับจิต มีจติ          
เปนสมุฏฐาน และเกดิรวมกบัจิต.             
     ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจติเปนสมุฏฐาน และไมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?   
     จิต รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเจอืกับจิต ไมมี            
จิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดรวมกับจิต.       
     [๗๗๖] ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเจือกับจิต มีจติ          
เปนสมุฏฐาน และเกดิคลอยตามจิต.            
     ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจติเปนสมุฏฐาน และไมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?     
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     จิต รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเจอืกับจิต ไมมี            
จิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดคลอยตามจิต.      
     [๗๗๗] ธรรมเปนภายใน เปนไฉน?          
     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนภายใน.   
     ธรรมเปนภายนอก เปนไฉน?               
     รูปายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนภายนอก.   
     [๗๗๘] ธรรมอาศัยมหาภตูรูปเกิด เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด.              
     ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด เปนไฉน?    
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มหาภูตรูป ๔ และอสังขตธาตุ                 
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด.                  
     [๗๗๙] ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง เปนไฉน?   
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร               
อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปท่ีกรรมแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือ           
วา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง.            
     ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง เปนไฉน?   
     กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทท่ียงัมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร               
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมท่ีเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรม          
วิบาก, รูปท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน, มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ                
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง.              
                        มหันตรทุกะ จบ.     
                        -----------        
                        อุปาทานโคจฉกะ      
     [๗๘๐] ธรรมเปนอุปาทาน เปนไฉน?        
     อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน.    
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     [๗๘๑] บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน เปนไฉน?                   
     ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร   
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร                
ความหมกมุนคือความใครในกามท้ังหลาย อันใด นี้ช่ือวากามุปาทาน.      
     [๗๘๒] ทิฏุปาทาน เปนไฉน?             
     ความเหน็วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบาก               
ของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกอื่นไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูท่ีจุติและ   
อุปบัติไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมมีในโลก สมณพราหมณท่ีกระทําใหแจงซ่ึงโลก     
นี้และโลกอ่ืนดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหคนอื่นรูไดไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็    
ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร         
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว            
ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้           
อันใด นีเ้รียกวา ทิฏุปาทาน.              
     เวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานเสีย มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง จัดเปนทิฏุปาทาน.          
     [๗๘๓] สีลัพพตุปาทาน เปนไฉน?          
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรต ของสมณพราหมณ              
ในภายนอกแตศาสนาน้ี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ           
ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ              
ความยึดม่ัน ความตั้งม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความ       
พินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน.                    
     [๗๘๔] อัตตาวาทุปาทาน เปนไฉน?         
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของ            
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรม         
ของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเหน็รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป           
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเหน็เวทนาเปนตน หรือเหน็ตนมีเวทนา เห็นเวทนาในตน เห็น                    
ตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญาเปนตน หรือเห็นตนมีสัญญา เห็นสัญญาในตน เหน็ตนในสัญญา        
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ยอมเห็นสังขารเปนตน หรือเห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน เหน็ตนในสังขาร ยอมเห็น               
วิญญาณเปนตน หรือเหน็ตนมีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความ   
เห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร     
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว            
ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้           
อันใด นีเ้รียกวา อัตตวาทุปาทาน.           
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอุปาทาน.   
     [๗๘๕] ธรรมไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?     
     เวนอุปาทานธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน            
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปท้ังหมด                  
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนอุปาทาน.           
     [๗๘๖] ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร              
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของ              
อุปาทาน.          
     ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
ไมเปนอารมณของอุปาทาน.                   
     [๗๘๗] ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ              
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน.   
     ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน เปนไฉน?        
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ               
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน.   
     [๗๘๘] ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?          
     อุปาทานเหลานั้นนั่นแล ช่ือวา ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน.          
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     ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?             
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของอุปาทาน โดยอุปาทานธรรมเหลานั้น เวนอุปาทานเหลา               
นั้นเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะที่เหลือ ซ่ึงเปน             
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน.   
     [๗๘๙] ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?            
     ทิฏุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน   
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยทิฏุปาทาน   
     สีลัพพตุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน                  
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยสีลัพพตุปาทาน                  
     อัตตวาทุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน                  
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยอัตตวาทุปาทาน                  
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยตุดวยอุปาทาน.   
     ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?               
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลานั้น เวนอุปาทานธรรมเหลานั้นเสีย คือ            
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปน          
อุปาทาน.          
     [๗๙๐] ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?    
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม   
อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ          
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน.            
     ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?       
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม              
วิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน.   
                      อุปาทานโคจฉกะ จบ     
                      ----------------    
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                         กิเลสโคจฉกะ       
     [๗๙๑] ธรรมเปนกิเลส เปนไฉน?          
     กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วจิกิิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ   
อหิริกะ อโนตตัปปะ   
     [๗๙๒] บรรดากิเลสวัตถุ ๑๐ นั้น โลภะ เปนไฉน?                    
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน                    
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ   
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติ          
ผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกดิ ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกดิพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด     
ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือนเสนดาย                
ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณธิาน ธรรมชาติผูนําไป            
สูภพ ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย ความ                
ผูกพัน การหวงั กิริยาท่ีหวัง ความหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกล่ิน ความ           
หวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวังชีวิต                
ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบท่ัว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ กิริยาท่ีกระซิบ      
ความกระซิบ การละโมบ กริิยาท่ีละโมบ ความละโมบ ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ความ                    
ใครในอารมณดีๆ ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาท่ี                
ติดใจ ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ  ความปรารถนานัก กามตณัหา ภวตัณหา วภิวตัณหา                  
ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตณัหาในนิโรธ [คือราคะท่ีสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา            
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ   
อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เคร่ืองปดบัง เคร่ืองผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือน         
เถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข        
บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตณัหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือน             
เชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกศุล มูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวา โลภะ.                    
     [๗๙๓] โทสะ เปนไฉน?    
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     อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกดิข้ึน     
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้จกัทําความ   
เส่ือมเสีย ฯลฯ กําลังทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ จักทําความเส่ือมเสียแกคนท่ีรักท่ีชอบพอของ           
เรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทํา       
ความเจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใช     
เหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง                 
ความพลุงพลาน โทสะ ความคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ี          
ประทุษรายใจ โกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความโกรธ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย     
กิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองราย    
ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจติ นี้เรียกวา โทสะ.            
     [๗๙๔] โมหะ เปนไฉน?                   
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข        
นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดตี ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูท้ังในสวนอดีต       
และสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจยัธรรมนี้จึงเกดิข้ึน        
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความเปนจริง           
ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ                  
การไมพิจารณา การไมทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง            
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา                    
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา        
โมหะ.             
     [๗๙๕] มานะ เปนไฉน?                   
     การถือตัววา เราดีกวาเขา เราเสมอกับเขา เราเลวกวาเขา การถือตัว กริิยาท่ีถือตัว         
ความถือตัว มีลักษณะเชนวานี้ อันใด การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกจิต              
ข้ึน ความมีจิตตองการเปนดจุธง นี้เรียกวา มานะ.                    
     [๗๙๖] ทิฏฐิ เปนไฉน?                  
     ความเหน็วา โลกเท่ียงก็ดี วาโลกไมเท่ียงก็ดี วาโลกมีท่ีสุดก็ดี วาโลกไมมีท่ีสุดก็ดี    
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบ้ืองหนาแต                    
มรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบ้ืองหนาแตมรณะกด็ี วาสัตวยังเปนอยูก็มี ไมเปนอยูก็มี เบื้องหนา           
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แตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ ความเหน็   
ไปขางหนา ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเหน็เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร          
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดถือม่ัน ความต้ังม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว         
ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้           
อันใด นีเ้รียกวาทิฏฐิ.                    
     มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง จดัเปน ทิฏฐิ.   
     [๗๙๗] วิจกิิจฉา เปนไฉน?              
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน   
อดีต  ในสวนอนาคต ท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม                 
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ        
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเหน็เหมือนทาง              
สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดยีวได ความคิดสายไป ความคิด                
พราไป ความไมสามารถจะหย่ังลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ มี             
ลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกจิฉา.   
     [๗๙๘] ถีนะ เปนไฉน?                   
     ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท ความถดถอย                  
ความหดหู อาการท่ีหดหู ภาวะท่ีหดหู ความซบเซา อาการที่ซบเซา ภาวะท่ีซบเซาแหงจิต             
อันใด นีเ้รียกวา ถีนะ.                    
     [๗๙๙] อุทธัจจะ เปนไฉน?               
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด              
นี้เรียกวา อุทธัจจะ.   
     [๘๐๐] อหริิกะ เปนไฉน?                
     กิริยาท่ีไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีไมละอายตอการ      
ประกอบอกุศลบาปท้ังหลาย อันใด นีเ้รียกวา อหิริกะ.                   
     [๘๐๑] อโนตตัปปะ เปนไฉน?              
     กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอ   
การประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ.     
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     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกิเลส.   
     [๘๐๒] ธรรมไมเปนกิเลส เปนไฉน?       
     เวนกิเลสธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน              
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปท้ังหมด และอสังขต                
ธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนกเิลส.   
     [๘๐๓] ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร   
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน               
อารมณของสังกิเลส.   
     ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?   
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                   
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส.              
     [๘๐๔] ธรรมเศราหมอง เปนไฉน?          
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดียวกนักับอกุศลมูลนั้น             
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยตุดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม               
อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมอง.   
     ธรรมไมเศราหมอง เปนไฉน?             
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ   
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม            
ไมเศราหมอง.     
     [๘๐๕] ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ                
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัปยุตดวยกิเลส.   
     ธรรมวิปปยุตจากกิเลส เปนไฉน?          
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ                 
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส.    
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     [๘๐๖] ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?           
     กิเลสธรรมเหลานั้นนัน่แล ช่ือวา ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส.                 
     ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส เปนไฉน?              
     ธรรมเหลาใด เปนอารมณของสังกิเลสโดยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกิเลสธรรมเหลานั้น           
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะท่ีเหลือ ซ่ึงเปน                 
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกเิลส.   
     [๘๐๗] ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง เปนไฉน?   
     กิเลสเหลานั้นนั่นแล ช่ือวา ธรรมเปนกเิลสและเศราหมอง.        
     ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส เปนไฉน?   
     ธรรมเหลาใด เศราหมองโดยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกิเลสธรรมเหลานั้นเสีย คือ               
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมองแตไมเปนกเิลส.             
     [๘๐๘] ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?                
     โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวย                
กิเลส โดยโลภะ     
     โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุต   
ดวยกิเลส โดยโทสะ   
     มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุตดวย                 
กิเลส โดยมานะ     
     ทิฏฐิ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกเิลสและสัมปยุต                    
ดวยกิเลส โดยทิฏฐิ   
     วิจิกจิฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และ   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกจิฉา              
     ถีนะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกเิลส และสัมปยุต                    
ดวยกิเลส โดยถีนะ   
     อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุต                 
ดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ    
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     อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุต                 
ดวยกิเลส โดยอหิริกะ   
     อโนตตัปปะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส   
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ           
     โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกเิลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ                   
     โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ                   
     โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ                   
     มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ                   
     ทิฏฐิ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                  
สัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ                  
     วิจิกจิฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ              
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกจิฉา              
     ถีนะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ                   
     อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ                
สัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ                
     อโนตตัปปะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกเิลส                  
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ           
     โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส และ                    
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ                   
     โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกเิลส และ                    
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ    
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     โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส และ                    
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ                   
     มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส และ                    
สัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ                   
     ทิฏฐิ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหริิกะ  เปนกิเลส และ                   
สัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ                  
     วิจิกจิฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกเิลส และ               
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกจิฉา              
     ถีนะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส และ                    
สัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ                   
     อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส และ                
สัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ               
     อโนตตัปปะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ  เปนกิเลส                   
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ           
     โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                    
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ                
     โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                    
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ                
     โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                    
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ                
     มานะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                    
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ                
     ทิฏฐิ  เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                  
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ       
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     วิจิกจิฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส               
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยวจิิกิจฉา           
     ถีนะ เปนกเิลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                    
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ                
     อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ            
     อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ  เปนกิเลส                 
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ             
     สภาวธรรมเหลานี้ ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส.             
     ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกเิลส เปนไฉน?                   
     ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกเิลสธรรมเหลานั้นเสีย คือ                
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปน            
กิเลส.            
     [๘๐๙] ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?     
     ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลานั้น คือ กศุลธรรม อัพยากตธรรม ประเภท                
ท่ียังมีอาสวะ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจรรูป ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ              
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส.   
     ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?        
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                  
ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส.   
                       กิเลสโคจฉกะ จบ      
                       --------------      
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                           ปฏฐิทุกะ       
     [๘๑๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?   
     สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส.            
     [๘๑๑] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?                
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของ            
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรม         
ของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเหน็รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป           
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเหน็เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนตน หรือ                    
เห็นตนมีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน เหน็ตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ                   
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.   
     [๘๑๒] วจิกิิจฉา เปนไฉน?              
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัย ในพระศาสดา ฯลฯ ความกระดางแหงจติ ความลังเลใจ   
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา วิจกิิจฉา.   
     [๘๑๓] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?          
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรต ของสมณพราหมณ              
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชน            
วานี้ อันใด นีเ้รียกวา สีลัพพตปรามาส.    
     [๘๑๔] สัญโญชน ๓ ดังกลาวมานี้ และกิเลสซ่ึงต้ังอยูฐานเดยีวกันกบั สัญโญชน ๓            
นั้น. เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น กายกรรม วจีกรรม               
มโนกรรม อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรค         
ประหาณ.           
     ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ เปนไฉน?   
     เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปน            
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ, รูปท้ังหมด                 
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ.    
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     [๘๑๕] ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?                   
     โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเหลือ และกิเลสซ่ึงต้ังอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ                    
โมหะ นัน้, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นัน้,                    
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรม   
เหลานี้ช่ือวา ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.   
     ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?   
     เวนธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณเหลานั้นเสีย กศุลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต               
ธรรม ท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ,      
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ.           
     [๘๑๖] ธรรมมีสัปปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?        
     สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส.            
     [๘๑๗] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?                
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของ            
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรม         
ของสัปบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเหน็รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป           
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเหน็เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนตน หรือ                    
เห็นตนมีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ               
การยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา สักกายทิฏฐิ.   
     [๘๑๘] วิจกิิจฉา เปนไฉน?              
     ปุถุชนเคลือบแคลง สงสัย ในพระศาสดา ฯลฯ ความกระดางแหงจติ ความลังเลใจ                    
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา วิจกิิจฉา.   
     [๘๑๙] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?          
     ความเหน็วา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ของสมณพราหมณในภายนอก                 
แตศาสนานี้ ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้          
อันใด นีเ้รียกวา สีลัพพตปรามาส.           
     [๘๒๐] สัญโญชน ๓ ดังกลาวมานี้ และกิเลสท่ีตั้งอยูฐานเดยีวกันกบัสัญโญชน ๓ นั้น         
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยตุดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม         
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มโนกรรม อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ           
อันโสดาปตติมรรคประหาณ.                    
     สัญโญชน ๓ คือ คือสักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาส สภาวธรรมเหลานี้                  
ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.        
     โลภะ โทสะ โมหะ อันต้ังอยูฐานเดียวกนักับสัญโญชน ๓ นั้น สภาวธรรมเหลานี้                
ช่ือวา สัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.   
     สวนกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ โมหะ นัน้. เวทนาขันธ ฯลฯ                  
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นัน้, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม   
อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นัน้เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอัน            
โสดาปตติมรรคประหาณ.   
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ เปนไฉน?         
     เวนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณเหลานั้นเสีย กศุลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต                 
ธรรมท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปวจร โลกุตตระ คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณ             
ขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดา        
ปตติมรรคจะประหาณ.   
     [๘๒๑] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?     
     โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเหลือ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา สัมปยุตตเหตุอันมรรค   
เบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.   
     สวนกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียวกับ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ   
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นัน้, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม   
อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นัน้เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมี   
สัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.     
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ เปนไฉน?      
     เวนธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณเหลานั้นเสีย กศุลธรรม อกุศลธรรม   
อัพยากตธรรม ท่ีเหลือ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ        
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วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุ          
อันมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ.               
     [๘๒๒] ธรรมมีวิตก เปนไฉน?             
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิตกนัน้ ในภูมิแหงจติมีวิตก ท่ีเปน           
กามาวจร รูปาวจร โลกตุตระ เวนวิตกเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีวิตก.                    
     ธรรมไมมีวิตก เปนไฉน?                
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีวิตก ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร                
อรูปาวจร และโลกุตตระ, วิตก รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา                  
ธรรมไมมีวิตก.    
     [๘๒๓] ธรรมมีวิจาร เปนไฉน?            
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิจารนัน้ ในภูมิแหงจติมีวิจาร ท่ีเปน         
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนวจิารเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีวิจาร.                  
     ธรรมไมมีวิจาร เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีวิจาร ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร               
อรูปาวจร โลกุตตระ, วิจาร รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม               
ไมมีวิจาร.       
     [๘๒๔] ธรรมมีปติ เปนไฉน?             
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตนิั้น ในภูมิแหงจิตมีปติ ท่ีเปน           
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนปติเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีปติ.                    
     ธรรมไมมีปติ เปนไฉน?                
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีปติ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร                
อรูปาวจร โลกุตตระ ปติ รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมี            
ปติ              
     [๘๒๕] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?      
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตนิั้น ในภูมิแหงจิตมีปติ ท่ีเปน           
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนปติเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยปติ.             
     ธรรมไมสรหคตดวยปติ เปนไฉน?      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 287 
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงปติ ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร           
อรูปาวจร โลกุตตระ ปติ รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไม              
สหรคตดวยปติ.    
     [๘๒๖] ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?   
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้นในภูมิแหง                 
สุขเวทนา ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนสุขเวทนาเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา            
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.   
     ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?     
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงสุขเวทนา ท่ีเปนกามาวจร               
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สุขเวทา รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา           
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา.                  
     [๘๒๗] ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?   
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาน้ันในภูมิแหง             
อุเบกขาเวทนา ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตระ เวนอุเบกขาเวทนาเสีย                
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.                  
     ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงอุเบกขาเวทนาท่ีเปนกามาวจร            
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ อุเบกขาเวทนา รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลา                
นี้ช่ือวา ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.   
     [๘๒๘] ธรรมเปนกามาวจร เปนไฉน?        
     ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงทองเท่ียวอยู   
นับเนื่องอยู ในภูมิระหวางนี้ คือ เบ้ืองตํ่ากําหนดอเวจีนรกเปนท่ีสุด เบ้ืองสูงกําหนดเทพช้ัน    
ปรนิมมิตวสวตัตีเปนท่ีสุด อันใด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกามาวจร.   
     ธรรมไมเปนกามาวจร เปนไฉน?           
     รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไม                
เปนกามาวจร.  
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     [๘๒๙] ธรรมเปนรูปาวจร เปนไฉน?        
     ธรรมคือจิตและเจตสิก ของทานผูเขาสมาบัติ (กุศลฌาน) หรือของทานผูอุปบัติ               
(วิปากฌาน) หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร (กิริยาฌาน) ซ่ึงทองเท่ียวอยู นับเน่ือง   
อยู ในภูมิระหวางนี้ คือ เบ้ืองตํ่ากําหนดพรหมโลกเปนทีสุ่ด เบ้ืองสูงกําหนดเทพช้ันอกนิษฐ       
เปนท่ีสุด อันใด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนรูปาวจร.           
     ธรรมไมเปนรูปาวจร เปนไฉน?           
     กามาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไม                
เปนรูปาวจร.      
     [๘๓๐] ธรรมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?       
     ธรรมคือจิตและเจตสิก ของทานผูเขาสมาบัติ (กุศลฌาน) หรือของทานผูอุปบัติ               
(วิปากฌาน) หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐิธรรมสุขวิหาร (กิริยาฌาน) ซ่ึงทองเท่ียวอยู นับเนื่องอยู   
ในภูมิระหวางนี้ คือเบ้ืองตํ่ากาํหนดเทพผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภูมิเปนท่ีสุด เบ้ืองสูงกําหนด   
เทพผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ เปนท่ีสุด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอรูปาวจร.     
     ธรรมไมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?          
     กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไม                 
เปนอรูปาวจร.     
     [๘๓๑] ธรรมเปนปริยาปนนะ เปนไฉน?     
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร              
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนปริยาปนนะ.           
     ธรรมเปนอปริยาปนนะ เปนไฉน?          
     มรรค ผลของมรรค และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอปริยาปนนะ.               
     [๘๓๒] ธรรมเปนนิยยานกิะ เปนไฉน?      
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนนิยยานกิะ.   
     อนิยยานิกธรรม เปนไฉน?                
     เวนนิยยานกิธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเหลือ                   
ซ่ึงเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วญิญาณขันธ,                    
รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อนยิยานกิธรรม.     
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     [๘๓๓] ธรรมใหผลแนนอน เปนไฉน?        
     อนันตริยกรรม ๕ นิยตมิจฉาทิฏฐิ และมรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้                
ช่ือวา ธรรมใหผลแนนอน.                   
     ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?           
     เวนนิยตธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเหลือ ซ่ึงเปน              
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปท้ังหมด                  
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมใหผลไมแนนอน.          
     [๘๓๔] ธรรมยังมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา เปนไฉน?   
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ ซ่ึงเปนกามาวจร   
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมยังมี             
ธรรมอ่ืนยิ่งกวา.   
     ธรรมไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา เปนไฉน?    
     มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                  
ธรรมไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.                 
     [๘๓๕] ธรรมเกิดกับกิเลส เปนไฉน?       
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียวกนักับอกุศลมูล                 
นั้น. เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลน้ัน. กายกรรม วจีกรรม                 
มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเกิดกับกิเลส.              
     ธรรมไมเกิดกับกิเลส เปนไฉน?          
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ   
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปท้ังหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                
ธรรมไมเกิดกบักิเลส.   
                         ปฏฐิทุกะ จบ      
                      ----------------     
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                         สุตตันติกทุกะ     
     [๘๓๖] ธรรมเปนไปในสวนวิชชา เปนไฉน?   
     ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตดวยอวิชชา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนไปในสวน               
วิชชา.            
     ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา เปนไฉน?       
     ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตดวยอวิชชา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา.        
     [๘๓๗] วิชชูปมธรรม เปนไฉน?            
     ปญญาในอริยมรรค ๓ เบ้ืองตํ่า สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา วิชชูปมธรรม.   
     วชิรูปมธรรม เปนไฉน?                  
     ปญญาในอรหัตตมรรคเบ้ืองสูง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา วชิรูปมธรรม.   
     [๘๓๘] พาลธรรม เปนไฉน?                
     อหิริกะ อโนตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา พาลธรรม.            
     บัณฑิตธรรม เปนไฉน?                   
     หิริ โอตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา บัณฑิตธรรม.             
     กุศลธรรมแมท้ังหมด จัดเปนบัณฑติธรรม.   
     [๘๓๙] กณัหธรรม เปนไฉน?               
     อหิริกะ อโนตตัปปะ สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา กณัหธรรม.            
     อกุศลธรรมแมท้ังหมด จดัเปนกณัหธรรม.   
     สุกกธรรม เปนไฉน?   
     หิริ โอตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา สุกกธรรม.                
     กุศลธรรมแมท้ังหมด จัดเปนสุกกธรรม.   
     [๘๔๐] ตปนิยธรรม เปนไฉน?              
     กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ตปนิยธรรม.   
     อกุศลธรรมแมท้ังหมด จดัเปนตปนยิธรรม.   
     อตปนิยธรรม เปนไฉน?                   
     กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อตปนิยธรรม.   
     กุศลธรรมแมท้ังหมด จัดเปนอตปนิยธรรม.    
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     [๘๔๑] อธิวจนธรรม เปนไฉน?             
     การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งช่ือ การออกช่ือ                  
การระบุช่ือ การเรียกช่ือ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อธิวจนธรรม.             
     ธรรมท้ังหมดแลช่ือวา อธิวจนปถธรรม.    
     [๘๔๒] นิรุตติธรรม เปนไฉน?            
     การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งช่ือ การออกช่ือ                  
การระบุช่ือ การเรียกช่ือ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา นิรุตติธรรม.             
     ธรรมท้ังหมดแลช่ือวา นรุิตติปถธรรม.   
     [๘๔๓] บัญญัติธรรม เปนไฉน?            
     การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งช่ือ การออกช่ือ                  
     การระบุช่ือ การเรียกช่ือ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                    
     บัญญัติธรรม.   
     ธรรมท้ังหมดแลช่ือวา บัญญัติปถธรรม.   
     [๘๔๔] บรรดาธรรมเหลานั้น นามธรรม เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ และอสังขตธาตุ นี้เรียกวา                 
นามธรรม.          
     รูปธรรม เปนไฉน?   
     มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น นี้เรียกวา รูปธรรม.   
     [๘๔๕] อวชิชา เปนไฉน?                 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด นี้เรียกวา              
อวิชชา.           
     ภวตัณหา เปนไฉน?   
     ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ ในภพท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา ภวตัณหา.                
     [๘๔๖] ภวทิฏฐิ เปนไฉน?                
     ความเหน็วา ตนและโลกจักเกดิ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ                 
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ภวทิฏฐิ.             
     วิภวทิฏฐิ เปนไฉน?    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 292 
     ความเหน็วา ตนและโลกจักไมเกิด ดังนี ้ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ              
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิภวทิฏฐิ.           
     [๘๔๗] สัสสตทิฏฐิ เปนไฉน?             
     ความเหน็วา ตนและโลกเที่ยง ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย               
วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา สัสสตทิฏฐิ.             
     อุจเฉททิฏฐิ เปนไฉน?                  
     ความเหน็วา ตนและโลกจักสูญ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย               
     วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ.       
     [๘๔๘] อันตวาทิฏฐิ เปนไฉน?            
     ความเหน็วา ตนและโลกมีท่ีสุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย             
วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นีเ้รียกวา อันตวาทิฏฐิ.            
     อนันตวาทิฏฐิ เปนไฉน?                 
     ความเหน็วา ตนและโลกไมมีท่ีสุด ดังนี ้ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ             
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อนันตวาทิฏฐิ.        
     [๘๔๙] ปุพพันตานุทิฏฐิ เปนไฉน?        
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอดีต เกิด                  
ข้ึน นี้เรียกวา ปุพพันตานุทิฏฐิ.          
     อปรันตานทิุฏฐิ เปนไฉน?               
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอนาคต เกดิข้ึน             
นี้เรียกวา อปรันตานุทิฏฐิ.                
     [๘๕๐] อหริิกะ เปนไฉน?                
     กิริยาท่ีไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีไมละอายตอการ      
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ.               
     อโนตตัปปะ เปนไฉน?                    
     กิริยาท่ีไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีไมเกรงกลัว   
ตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นีเ้รียกวา อโนตตัปปะ.     
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     [๘๕๑] หิริ เปนไฉน?                   
     กิริยาท่ีละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาละอาย กิริยาท่ีละอายตอการประกอบ      
อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา หิริ   
     โอตตัปปะ เปนไฉน?   
     กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีนาเกรงกลัว กิริยาท่ีเกรงกลัวตอการ   
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา โอตตัปปะ.              
     [๘๕๒] โทวจัสสตา เปนไฉน?              
     กิริยาของผูวายาก ภาวะแหงผูวายาก ความเปนผูวายาก ความยึดขางขัดขืน ความ           
พอใจทางโตแยง ความไมเอ้ือเฟอ ภาวะแหงผูไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพ ความไมรับฟง         
ในเม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตา.                  
     ปาปมิตตตา เปนไฉน?                    
     บุคคลเหลาใด เปนคนไมมีศรัทธา ไมมีศีล ไรการศึกษา มีความตระหนี่ มีปญญาทราม,          
การเสพ การสองเสพ การสองเสพดวยดี การคบ การคบหา ความภกัดี ความจงรักภักด ี                   
ตอบุคคลเหลานั้น ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา         
ปาปมิตตตา.        
     [๘๕๓] โสวจัสสตา เปนไฉน?              
     กิริยาของผูวางาย ภาวแหงผูวางาย ความเปนผูวางาย ความไมยดึขางขัดขืน ความ      
ไมพอใจทางโตแยง ความเอือ้เฟอ ภาวะแหงผูเอ้ือเฟอ ความเปนผูท้ังเคารพ ท้ังรับฟง ใน    
เม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โสวจัสสตา.                    
     กัลยาณมิตตตา เปนไฉน?                 
     บุคคลเหลาใด เปนคนมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต มีจาคะ มีปญญา, การเสพ   
การสัองเสพ การสองเสพดวยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี ตอบุคคล                  
เหลานั้น ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา กัลยาณมิตตตา.   
     [๘๕๔] อาปตติกุสลตา เปนไฉน?          
     อาบัติท้ัง ๕ หมวด ๗ หมวด เรียกวา อาบัติ ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง           
ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดในอาบัตแิหงอาบัติท้ังหลายน้ันๆ อันใด นี้เรียกวา    
อาปตติกุสลตา.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 294 
     อาปตติวุฏฐานกุสลตา เปนไฉน?          
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาด           
ในการออกจากอาบัติเหลานัน้ อันใด นี้เรียกวา อาปตติวฏุฐานกุสลตา.   
     [๘๕๕] สมาปตติกุสลตา เปนไฉน?         
     สมาบัติท่ีมีวิตกมีวิจาร มีอยู สมาบัติท่ีไมมีวิตกแตมีวจิาร มีอยู สมาบัติท่ีไมมีวิตกไม   
มีวิจาร มีอยู ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปน         
เหตุฉลาดในสมบัติ แหงสมาบัติท้ังหลายน้ันๆ อันใด นีเ้รียกวา สมาปตติกุสลตา.                  
     สมาปตติวุฏฐานกุสลตา เปนไฉน?         
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัดใด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุ             
ฉลาดในการออกจากสมาบัตเิหลานั้น อันใด นี้เรียกวา สมาปตติวุฏฐานกุสลตา.   
     [๘๕๖] ธาตุกุสลตา เปนไฉน?             
     ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ            
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ   
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวญิญาณธาตุ, ปญญา กิริยาท่ีรูชัด              
ฯลฯ ความไมหลง ความวจิยัธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดในธาตุ แหงธาตุท้ังหลาย               
นั้นๆ อันใด นีเ้รียกวาธาตุกุสลตา.         
     มนสิการกสุลตา เปนไฉน?                
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความสอดสองธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุ             
ฉลาดในการมนสิการซ่ึงธาตุเหลานั้น อันใด นี้เรียกวามนสิการกุสลตา.   
     [๘๕๗] อายตนกุสลตา เปนไฉน?            
     อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ   
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ,   
ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดใน              
อายตนะ แหงอายตนะท้ังหลายน้ันๆ อันใด นี้เรียกวา อายตนกุสลตา.       
     ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา เปนไฉน?           
     ปฏิจจสมุปบาทวา เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารท้ังหลายจึงเกดิข้ึน เพราะสังขารเปน          
ปจจัยวิญญาณจึงเกิดข้ึน เพราะวิญญาณเปนปจจยันามรูปจึงเกิดข้ึน เพราะนามรูปเปนปจจยั      
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สฬายตนะจึงเกิดข้ึน เพราะสฬายตนะเปนปจจัยผัสสะจึงเกิดข้ึน เพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนา         
จึงเกิดข้ึน เพราะเวทนาเปนปจจัยตัณหาจึงเกิดข้ึน เพราะตัณหาเปนปจจัยอุปาทานจึงเกิดข้ึน      
เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงเกดิข้ึน เพราะภพเปนปจจัยชาติจึงเกิดข้ึน เพราะชาติเปนปจจยั     
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงเกดิข้ึน ความเกดิข้ึนแหงกองทกุข              
ท้ังมวลนี้ ยอมมีได ดวยประการฉะนี,้ ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวจิัย        
ธรรม สัมมาทิฏฐิ ในปฏิจจสมุปบาทนั้น อันใด นีเ้รียกวา ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา.                    
     [๘๕๘] ฐานกุสลตา เปนไฉน?              
     ธรรมใดๆ เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงธรรมใดๆ ลักษณะน้ันๆ                  
เรียกวา ฐานะ ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิ ใน                
ฐานะนัน้ อันใด นี้เรียกวา ฐานกุสลตา.      
     อัฏฐานกุสลตา เปนไฉน?                 
     ธรรมใดๆ ไมเปนเหตุไมเปนปจจยั เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงธรรมใดๆ ลักษณะนั้นๆ            
ช่ือวา อฐานะ, ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในอฐานะ         
นั้น อันใด นี้เรียกวา อัฏฐานกุสลตา.       
     [๘๕๙] อาชชวะ เปนไฉน?                 
     ความซ่ือตรง ความไมคด ความไมงอ ความไมโกง อันใด นีเ้รียกวาอาชชวะ   
     มัททวะ เปนไฉน?   
     ความออนโยน ความละมุนละไม ความไมแข็ง ความไมกระดาง ความเจยีมใจ อันใด                  
นี้เรียกวา มัททวะ.   
     [๘๖๐] ขันติ เปนไฉน?                  
     ความอดทน กิริยาท่ีอดทน ความอดกล้ัน ความไมดุราย ความไมปากราย ความ                    
แชมช่ืนแหงจติ อันใด นีเ้รียกวา ขันติ.   
     โสรัจจะ เปนไฉน?   
     ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกาย                
และวาจา อันใด นี้เรียกวา โสรัจจะ.         
     ศีลสังวรแมท้ังหมด จดัเปนโสรัจจะ.     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 296 
     [๘๖๑] สาขัลยะ เปนไฉน?                
     วาจาใด เปนปม เปนกาก เผ็ดรอนตอผูอ่ืน เกี่ยวผูอ่ืนไว ยั่วใหโกรธ ไมเปนไปเพื่อ    
สมาธิ ละวาจาเชนนั้นเสีย, วาจาใด ไรโทษ สบายหู ไพเราะ จับใจ เปนวาจาของชาวเมือง              
เปนท่ียินดีเจริญใจของชนหมูมาก กลาววาจาเชนนัน้, ความเปนผูมีวาจาออนหวาน ความเปนผูมี   
วาจาสละสลวย ความเปนผูมีวาจาไมหยาบคาย ในลักษณะดังกลาวนัน้ อันใด นี้เรียกวา สาขัลยะ.      
     ปฏิสันถาร เปนไฉน?                    
     ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ธรรมปฏิสันถาร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู                 
ปฏิสันถาร โดยอามิสปฏิสันถารก็ดี โดยธรรมปฏิสันถารก็ดี นี้เรียกวา ปฏิสันถาร.                  
     [๘๖๒] ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน?                 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นรูปดวยจกัขุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถือโดยอนุพนัญชนะ,        
อภิชฌาโทมนสั อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรียอยูนี้ เพราะ          
เหตุท่ีไมสํารวม จักขุนทรียใด, ไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษาจักขุนทรียนั้น   
ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น         
     ไดยนิเสียงดวยโสตแลว ฯลฯ สูดกล่ินดวยฆานะแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ             
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือนิมิตเปนผูถือโดยอนุ   
พยัญชนะ, อภชิฌาโทมนัส อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรียอยูนี้        
เพราะเหตุท่ีไมสํารวมมนินทรียใด ไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนัน้ ไมรักษามนนิทรียนั้น      
ไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น           
     การไมคุมครอง กิริยาท่ีไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวม ซ่ึงอินทรีย ๖ เหลานี้     
อันใด นีเ้รียกวา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖.                  
     ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน?   
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหาร เพื่อจะเลน เพื่อจะ                  
มัวเมา เพื่อจะประเทืองผิว เพื่อความอวนพี, ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูประมาณ      
ความไมพิจารณา ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร.           
     [๘๖๓] ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน?        
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     บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นรูปดวยจกัขุแลว เปนผูไมถือโดยนิมิต เปนผูไมถือโดย          
อนุพยัญชนะ, อภิชฌาโทมนสั อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรีย           
อยูนี้ เพราะเหตุท่ีไมสํารวมจกัขุนทรียใด, ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น รักษาจักขุนทรียนั้น   
สําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น            
     ไดยนิเสียงดวยโสตแลว ฯลฯ สูดกล่ินดวยฆานะแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ             
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือนิมิต เปนผูไมถือโดย    
อนุพยัญชนะ, อภิชฌาโทมนสั อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรีย             
อยูนี้ เพราะเหตท่ีุไมสํารวมมนินทรียใด, ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนัน้ รักษามนนิทรียนั้น   
สําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น              
     การคุมครอง กิริยาท่ีคุมครอง การรักษา การสํารวมอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา    
ความเปนผูสํารวมในอินทรีย.                
     ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน?   
     บุคคลบางคนในโลกน้ีพจิารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหาร ไมใช เพื่อจะเลน                 
ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพือ่จะประเทือง ไมใชเพื่อจะใหอวนพี แตเพยีงเพื่อใหกายนี้ดํารงอยูได   
เพื่อใหชีวิตินทรียเปนไป เพือ่บําบัดความหิว เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย เพราะโดยอุบายน้ี       
เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย ความดํารงอยูแหงชีวิต ความไมมีโทษ   
และการอยูโดยผาสุก จกัมีแกเราดวย ดังนี้ แลวจึงบริโภคอาหาร, ความสันโดษ ความรูประมาณ       
การพิจารณา ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร.                  
     [๘๖๔] มุฏฐสัจจะ เปนไฉน?              
     ความระลึกไมได ความไมตามระลึก ความไมหวนระลึก ความระลึกไมได อาการท่ีระลึก           
ไมได ความไมทรงจํา ความเล่ือนลอย ความหลงลืม อันใด นี้เรียกวา มุฏฐสัจจะ.                    
     อสัมปชัญญะ เปนไฉน?                   
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะอันใด นี้เรียกวา              
อสัมปชัญญะ.       
     [๘๖๕] สติ เปนไฉน?                



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 298 
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย             
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ อันใดนีเ้รียกวา สติ       
     สัมปชัญญะ เปนไฉน?                    
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา          
สัมปชัญญะ.        
     [๘๖๖] กําลังคือการพิจารณา เปนไฉน?     
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา          
กําลังคือการพิจารณา.   
     กําลังคือภาวนา เปนไฉน?                
     การเสพ การเจริญ การทําใหมาก ซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา กําลังคือ             
ภาวนา.            
     โพชฌงคแมท้ัง ๗ จัดเปนกําลังคือภาวนา.   
     [๘๖๗] สมถะ เปนไฉน?                   
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้รียกวา สมถะ.     
     วิปสสนา เปนไฉน?   
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา          
วิปสสนา.         
     [๘๖๘] สมถนิมิต เปนไฉน?               
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้รียกวา สมถนิมิต.   
     ปคคาหนิมิต เปนไฉน?                  
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา ปคคาหนิมิต.                   
     [๘๖๙] ปคคาหะ เปนไฉน?                
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา ปคคาหะ.   
     อวิกเขปะ เปนไฉน?   
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้รียกวา อวิกเขปะ.   
     [๘๗๐] สีลวิบัติ เปนไฉน?          
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     ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทางกายและทางวาจา               
อันใด นีเ้รียกวา สีลวิบัติ.               
     ความเปนผูทุศีลแมท้ังหมด จัดเปน สีลวบัิติ                   
     ทิฏฐิวิบัติ เปนไฉน?                  
     ความเหน็วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบากแหง           
กรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกอ่ืนไมมี บิดาไมมี มารดาไมมี สัตวท่ีจุตแิละอุปบัติไมมี   
สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมมีในโลก สมณพราหมณท่ีทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืน        
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหผูอ่ืนรูไดไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ   
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ.   
     มิจฉาทิฏฐิแมท้ังหมด จัดเปน ทิฏฐิวิบัต.ิ   
     [๘๗๑] สีลสัมปทา เปนไฉน?              
     ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกายและ             
ทางวาจา นีเ้รียกวา สีลสัมปทา.             
     สีลสังวรแมท้ังหมด จดัเปน สีลสัมปทา.   
     ทิฏฐิสัมปทา เปนไฉน?                  
     ความเหน็วา ทานท่ีบุคคลใหแลวยอมมีผล การบูชายอมมีผล การบวงสรวงยอมมีผล               
ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมีอยู โลกอ่ืนมีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวท่ีจุติและ                    
อุปบัติมีอยู สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยูในโลก สมณพราหมณท่ีทําใหแจง ซ่ึงโลกนี้    
และโลกอ่ืนดวยปญญาอันยิง่เองแลวประกาศใหผูอ่ืนรูไดมีอยูในโลก ดังนี้ ปญญา กริิยาท่ีรูชัด ฯลฯ   
ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา.          
     สัมมาทิฏฐิแมท้ังหมด จัดเปน ทิฏฐิสัมปทา.   
     [๘๗๒] สีลวิสุทธิ เปนไฉน?             
     ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกายและ             
ทางวาจา นีเ้รียกวา สีลวิสุทธิ.            
     สีลสังวรแมท้ังหมด จดัเปนสีลวิสุทธิ.    
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     ทิฏฐิวิสุทธิ เปนไฉน?                 
     ญาณเปนเคร่ืองรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน (กัมมัสสกตาญาณ) ญาณอันสมควรแกการ              
หยั่งรูอริยสัจ (สัจจานุโลมิกญาณ) ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค (มัคคญาณ) ญาณของทาน      
ผูพรอมเพรียงดวยผล (ผลญาณ)               
     [๘๗๓] บทวา ความหมดจดแหงทิฏฐิ นั้น มีนิเทศวา ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ                
ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ.       
     บทวา ความเพียรแหงบุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด นั้นมีนิเทศวา การปรารภความเพียร             
ทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ.   
     [๘๗๔] บทวา ความสลดใจนัน้ มีนิเทศวา ญาณอันเห็นชาติโดยความเปนภัย   
ญาณอันเหน็ชราโดยความเปนภัย ญาณอันเห็นพยาธิโดยความเปนภัย ญาณอันเหน็มรณะโดย                  
ความเปนภัย.      
     บทวา ฐานะเปนท่ีตั้งแหงความสลดใจ นั้น มีนิเทศวา ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ.                 
     บทวา ความพยายามโดยแยบคายแหงบุคคลผูมีใจสลดแลว นัน้ มีนิเทศวา ภกิษุ                  
ในธรรมวินยันี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิตไว            
ยอมต้ังจิตไว เพื่อความไมบังเกิดข้ึนแหงอกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ียังไมบังเกิดข้ึน เพ่ือละอกุศล   
บาปธรรมท้ังหลายท่ีบังเกดิข้ึนแลว เพื่อความบังเกดิข้ึนแหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน    
เพื่อความต้ังอยู เพื่อความไมจืดจาง เพื่อความเพ่ิมพูน เพือ่ความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อ   
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแลว.                
     [๘๗๕] บทวา ความไมรูจักอ่ิมในกุศลธรรม นั้น มีนิเทศวา ความพอใจยิ่งๆ                   
ข้ึนไปของบุคคลผูไมรูจักอ่ิม ในการเจริญกุศลธรรมท้ังหลาย.          
     บทวา ความไมทอถอยในความพยายาม นั้น มีนิเทศวา ความเปนผูกระทําโดย   
เคารพ ความเปนผูกระทําติดตอ ความเปนผูกระทําไมหยุด ความเปนผูประพฤติไมยอหยอน           
ความเปนผูไมท้ิงฉันทะ ความเปนผูไมทอดธุระการเสพ การเจริญ การกระทําใหมาก เพื่อความ        
เจริญแหงกุศลธรรมท้ังหลาย.           
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     [๘๗๖] บทวา วิชชา นั้น มีนิเทศวา วิชชา ๓ วิชชาคือญาณอันตามระลึกชาติหนหลังได           
(ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วชิชาคือญาณในจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลายแลว (จุตปูปาตญาณ)         
วิชชาคือญาณในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย (อาสวักขยญาณ)              
     บทวา วิมุต ินั้น มีนิเทศวา วิมุติ ๒ อธิมุตติแหงจิต (สมาบัติ ๘) และนพิพาน.            
     [๘๗๗] บทวา ขเย ญาณ นั้น มีนิเทศวา ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค.                  
     บทวา อนุปปาเท ญาณ นั้น มีนิเทศวา ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยผล.   
                        นิกเขปกณัฑ จบ     
                    -------------------     
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                         อัตถุทธารกัณท    
                            ติกะ           
     [๘๗๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?           
     กุศลในภูมิ ๔ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนกุศล.             
     ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?                
     จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล.   
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?             
     วิบากในภมิู ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมเปนอัพยากฤต   
     [๘๗๙] ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?   
      จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                  
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก และฝายกิริยา (อยางละ) ๕ ดวง ฌาน ๓ (ในจตุกกนัย) และ ๔ (ในปญ          
จกนยั) ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ         
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา    
ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา.                   
     ธรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง กายวญิญาณท่ีสหรคตดวยทุกขเวทนา                   
เวนทุกขเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยทุกข    
เวทนา.           
     ธรรมสหรคตดวยอทกุขมสุขเวทนา เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง                
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน            
ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา โลกุตตรจตุตถฌาน     
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนอทุกขมสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรม           
เหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.   
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     เวทนาทั้ง ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้จะกลาววา ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา            
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไมได.       
     [๘๘๐] ธรรมเปนวิบาก เปนไฉน?          
     วิบากในภมิู ๔ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนวิบาก.           
     ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?        
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก.   
     ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?               
     กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนวิบาก           
และไมเปนเหตุแหงวิบาก.                   
     [๘๘๑] อุปาทินนุปาทานยิธรรม เปนไฉน?   
     วิบากในภมิู ๓ และรูปท่ีกรรมแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อุปาทินนุปาทานยิธรรม.       
     อนุปาทินนปุาทานิยธรรม เปนไฉน?        
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน สภาวธรรม           
เหลานี้ช่ือวา อนุปาทินนุปาทานิยธรรม.     
     อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม เปนไฉน?      
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา   
อนุปาทินนานปุาทานิยธรรม.                   
     [๘๘๒] ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?           
     จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมองและเปนอารมณ            
ของสังกิเลส.      
     ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?              
     กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมดสภาวธรรมเหลานี้         
ช่ือวา ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส.                   
     ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?           
     มรรค ๔ ซ่ึงเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม               
ไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส.    
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     [๘๘๓] ธรรมมีวิตกมีวิจาร เปนไฉน?      
     กามาวจรกศุล อกุศล จิตตุปบาทฝายกามวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๒ ดวง              
ฝายกิริยา ๑๑ ดวง รูปาวจรปฐมฌาน ฝายกศุล ฝายวิบาก และฝายกิริยา โลกุตตรปฐมฌาน               
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนวิตกและวจิารท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานีเ้สีย  สภาวธรรมเหลานี้    
ช่ือวา ธรรมมีวิตกมีวิจาร.                 
     ธรรมไมมีวิตกแตมีวจิาร เปนไฉน?      
     ทุติยฌานในรูปาวจรปญจกนยั ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา ทุติยฌานในโลกุตตร           
ปญจกนัย  ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนวิจารท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้   
ช่ือวา ธรรมไมมีวิตกแตมีวจิาร.           
     ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร เปนไฉน?      
     ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย ฌาน ๓ และ ๓ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝาย             
กิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๓ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล          
และฝายวิบาก วิจารท่ีบังเกดิในทุติยฌานในปญจกนัย รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา       
ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร.                   
     วิจารที่บังเกิดรวมกับวิตกจะกลาววา มีวิตกมีวิจารกไ็มได วาไมมีวติกแตมีวิจารกไ็มได   
วาไมมีวิตกไมมีวิจารก็ไมได             
     [๘๘๔] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?      
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                  
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล              
ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนโลกุตตระ  ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนปติ          
ท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานีเ้สีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยปติ.                 
     ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?        
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                  
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล              
ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๔  ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนสุข           
เวทนาที่บังเกดิในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.        
     ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 305 
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน            
ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา โลกุตตรจตุตฌาน      
ฝายกุศล และฝายวิบากเวนอุเบกขาเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานีเ้สีย สภาวธรรมเหลานี้      
ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.         
     ปติไมสหรคตดวยปติ แตสหรคตดวยสุขเวทนา ไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.   
     สุขเวทนาไมสหรคตดวยเวทนา แตท่ีสหรคตดวยปติ ไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนาก็มี              
ท่ีจะกลาวไมไดวา สหรคตดวยปตกิ็มี.     
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง กายวญิญาณท่ีสหรคตดวยทุกขเวทนา                   
อุเบกขาเวทนา รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววาสหรคตดวยปติก็ไมได วาสหรคต         
ดวยสุขเวทนาก็ไมได วาสหรคตดวยอุเบกขาเวทนากไ็มได.              
     [๘๘๕] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาสภาวธรรมเหลานี้       
ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.        
     ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓            
ประหาณ.           
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส              
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี ท่ีเปนธรรมอันมรรค        
เบ้ืองสูง ๓ ประหาณก็มี.                    
     ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?      
     กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม                
เหลานี้ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ.   
     [๘๘๖] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ  เปนไฉน?       
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาเวนโมหะท่ีบังเกิด     
ในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.    
     ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?            
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     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เวนโมหะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรม        
เหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.        
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส              
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี             
ท่ีเปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณก็มี.             
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ   
เปนไฉน?          
     โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔           
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอัน        
โสดาปตติมรรคและมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ.   
     [๘๘๗] ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ และอกุศล สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุใหจตุิปฏิสนธิ.               
     ธรรมเปนเหตุใหถึงนพิพาน เปนไฉน?     
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.                
     ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?   
     วิบากในภมิู ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนพิพาน.           
     [๘๘๘] ธรรมเปนของเสกขบุคคล เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตระ และสามัญญผล ๓ เบ้ืองตํ่า สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน          
ของเสกขบุคคล.     
     ธรรมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?        
     อรหัตผลเบ้ืองสูง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนของอเสกขบุคคล.   
     ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?       
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปและนิพพาน                    
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล.                    
     [๘๘๙] ธรรมเปนปริตตะ เปนไฉน?        
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     กามาวจรกศุล อกุศล กามาวจรวิบากท้ังหมด กามาวจรกิริยาอัพยากฤตและรูปท้ังหมด                
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมปริตตะ.       
     ธรรมเปนมหัคคตะ เปนไฉน?              
     กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ท่ีเปนรูปาวจร อรูปาวจร สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                 
ธรรมเปนมหัคคตะ.   
     ธรรมเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?             
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                    
ธรรมเปนอัปปมาณะ.   
     [๘๙๐] ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ เปนไฉน?   
     กามาวจรวบิากท้ังหมด กริิยามโนธาตุ อเหตุกกิริยา มโนวิญญาณธาตุท่ีสหรคตดวย                
โสมนัสเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ.        
     ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ เปนไฉน?      
     วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีอารมณ                
เปนมหัคคตะ.      
     ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?     
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ และสามัญญผล ๔  สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมี                   
อารมณเปนอัปปมาณะ.   
     จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต              
ฝายกิริยา ๔ ดวง อกุศลจิตท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีอารมณเปนปริตตะก็มี ท่ีมีอารมณ      
เปนมหัคคตะ แตไมมีอารมณเปนอัปปมาณะก็มี ท่ีจะกลาววามีอารมณเปนปริตตะกไ็มได วามี     
อารมณเปนมหัคคตะก็ไมไดก็มี.             
     จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีเปนญาณสัมปยุต              
ฝายกิริยา ๔ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกศุล และฝายกิริยา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุท่ี         
สหรคตดวยอุเบกขา สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีอารมณเปนปริตตะก็มี ท่ีมีอารมณเปนมหัคคตะก็มี       
ท่ีมีอารมณเปนอัปปมาณะกมี็ ท่ีจะกลาววา มีอารมณเปนปริตตะก็ไมได วามีอารมณเปนมหัคคตะ    
ก็ไมได วามีอารมณเปนอัปปมาณะก็ไมไดก็มี.    
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     ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก               
อากาสานัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววา มีอารมณเปนปริตตะก็              
ไมได วามีอารมณเปนมหัคคตะก็ไมได วามีอารมณเปนอัปปมาณะก็ไมได.   
     รูปและนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.        
     [๘๙๑] ธรรมทราม เปนไฉน?               
     จิตตุปบาทที่เปนอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมทราม.   
     ธรรมปานกลาง เปนไฉน?                  
     กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรม                
เหลานี้ ช่ือวา ธรรมปานกลาง.              
     ธรรมประณีต เปนไฉน?                   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                    
ธรรมประณีต.       
     [๘๙๒] ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?                
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง               
สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนมิจฉาสภาวะ และใหผลแนนอนก็มี ท่ีใหผลไมแนนอนก็มี.                 
     ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนสัมมาสภาวะ และให               
ผลแนนอน.         
     ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?           
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง  จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา          
จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป          
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมใหผลแนนอน.                 
     [๘๙๓] ธรรมมีมรรคเปนอารมณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีเปนญาณสัมปยุต              
ฝายกิริยา ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีมรรคเปนอารมณ แตไมมีเหตุคือมรรคก็มี ท่ีมีมรรค      
เปนอธิบดี แตจะกลาววา มีมรรคเปนอารมณก็ไมได วามีมรรคเปนอธิบดีก็ไมไดก็มี.      
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     อริยมรรค ๔ ไมมีมรรคเปนอารมณ แตมีเหตุคือมรรค ท่ีมีมรรคเปนอธิบดีก็มี ท่ีจะ           
กลาวไมไดวา มีมรรคเปนอธิบดีก็มี.       
     รูปาวจรจตตุถฌาน ฝายกศุล และฝายกิริยา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุท่ีสหรคต                
ดวยอุเบกขา สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีมรรคเปนอารมณ แตไมมีเหตุคือมรรค ไมมีมรรคเปนอธิบดี     
ก็มี ท่ีจะกลาวไมไดวา มีมรรคเปนอารมณก็มี.   
     จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง อกุศลท้ังหมด กามาวจรวิบาก               
ท้ังหมด จิตตุปบาทฝายกิริยา ๖ ดวง ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจรฝายกศุล ฝายวิบาก และ           
ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา สามัญญผล ๔                  
สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววา มีมรรคเปนอารมณก็ไมได วามีเหตุคือมรรคก็ไมได วามีมรรค      
เปนอธิบดีก็ไมได.   
     รูปท้ังหมด และนิพพาน จดัเปนอนารัมมณะ.   
     [๘๙๔] ธรรมเกิดข้ึนแลว เปนไฉน?       
     วิบากในภมิู ๔ และรูปท่ีกรรมแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมเกิดข้ึนแลวก็มี        
ท่ีเปนธรรมจักเกิดข้ึนก็มี แตจะกลาวไมไดวา เปนธรรมยงัไมเกิดข้ึน.   
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน สภาวธรรม           
เหลานี้ ท่ีเปนธรรมเกิดข้ึนแลวก็มี ท่ีเปนธรรมยังไมเกิดข้ึน แตจะกลาวไมไดวา เปนธรรม    
จักเกดิข้ึนก็มี.   
     นิพพาน จะกลาววา เปนธรรมเกิดข้ึนแลวก็ไมได วาเปนธรรมยังไมเกิดข้ึนกไ็มได        
วาเปนธรรมจกัเกิดข้ึนก็ไมได.            
     [๘๙๕] ธรรมท้ังปวง เวนนิพพานเสีย ท่ีเปนอดีตก็มี ท่ีเปนอนาคตก็มี ท่ีเปนปจจุบัน       
ก็มี.             
     นิพพาน จะกลาววาเปนอดีตก็ไมได วาเปนอนาคตก็ไมได วาเปนปจจุบันกไ็มได.         
     [๘๙๖] ธรรมมีอารมณเปนอดีต เปนไฉน?   
     วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมี   
อารมณเปนอดีต.   
     ธรรมท่ีจัดวามีอารมณเปนอนาคตโดยเฉพาะ ไมมี.                  
     ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน เปนไฉน?      
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     ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย มโนธาตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีอารมณเปน               
ปจจุบัน.         
     จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง มโนวิญญาณธาตุท่ีสหรคตดวยอุเบกขา ฝาย              
อกุศลวิบาก อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุ ท่ีสหรคตดวยโสมนัส สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีอารมณ         
เปนอดีตก็มี ท่ีมีอารมณเปนอนาคตก็มี ท่ีมีอารมณเปนปจจุบันก็มี.   
     กามาวจรกศุล อกุศล จิตตุปบาทฝายกิริยา ๙ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และ                
ฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีอารมณเปนอดีตก็มี ท่ีมีอารมณเปนอนาคตก็มี ท่ีมีอารมณเปน   
ปจจุบันก็มี ท่ีจะกลาววา มีอารมณเปนอดตีก็ไมไดวามีอารมณเปนอนาคตก็ไมได วามีอารมณ    
เปนปจจุบันกไ็มไดก็มี.                  
     ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก                  
อากาสานัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ และสามัญผล ๔ สภาวธรรม                  
เหลานี้ จะกลาววา มีอารมณเปนอดีตก็ไมได วามีอารมณเปนอนาคตก็ไมได วามีอารมณเปน    
ปจจุบันกไ็มได.   
     รูป และนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.       
     [๘๙๗] ธรรมท้ังปวง เวนรูปท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย และนิพพาน ท่ีเปนภายในก็มี            
ท่ีเปนภายนอกก็มี ท่ีเปนท้ังภายในและภายนอกก็มี.                    
     รูปท่ีไมเนือ่งดวยอินทรีย และนิพพาน จัดเปนภายนอก.           
     [๘๙๘] ธรรมมีอารมณเปนภายใน เปนไฉน?   
     วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีอารมณ                
เปนภายใน.        
     ธรรมมีอารมณเปนภายนอก เปนไฉน?       
     ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก                  
อากาสานัญจายตนะ มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ และสามัญผล ๔ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา                 
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก.                    
     กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเปนกามาวจรท้ังหมด เวนรูปเสีย,   
รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีมีอารมณเปนภายในกมี็ ท่ีมี       
อารมณเปนภายนอกก็มี ท่ีมีอารมณเปนท้ังภายในและภายนอกก็มี.        
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     อากิญจัญญายตนะ จะกลาววา มีอารมณเปนภายในก็ไมได วามีอารมณเปนภายนอก               
ก็ไมได วามีอารมณเปนท้ังภายในและภายนอกก็ไมได.                 
     รูป และนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.       
     [๘๙๙] ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได เปนไฉน?   
     รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได.   
     ธรรมท่ีเห็นไมไดแตกระทบได เปนไฉน?   
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมท่ีเห็นไมไดแต                
กระทบได.         
     ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปท่ีเห็นไมไดและ             
กระทบไมได แตนับเนื่องในธัมมายตนะ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมท่ีเห็น           
ไมไดและกระทบไมได.   
                           ติกะ จบ         
                     ------------------    
                         เหตุโคจฉกะ        
     [๙๐๐] ธรรมเปนเหตุ เปนไฉน?           
     กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ อโลภกุศลเหตุ อโทสกุศลเหตุ บังเกิดในกุศลท้ัง        
๔ ภูมิ อโมหกศุลเหตุบังเกิดในกุศลท้ัง ๔ ภูมิ เวนจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจร ๔ ดวง    
     โลภะ บังเกดิในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง                  
     โทสะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง                
     โมหะ บังเกิดในอกุศลท้ังปวง            
     อโลภวิปากเหตุ อโทสวปิากเหตุ ยอมเกิดในวิบากท้ัง ๔ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท              
ฝายกามาวจรวบิาก   
     อโมหวิปากเหตุ บังเกิดในวิบากท้ัง ๔ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรวิบาก            
(และ) เวนจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ - หนาท่ี 312 
     อโลภกิริยเหตุ อโทสกิริยเหตุ บังเกดิในกิริยาท้ัง ๓ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝาย          
กามาวจรกิริยา     
     อโมหกิริยเหตุ บังเกดิในกิริยาท้ัง ๓ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรกิริยา          
(และ) เวนจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนเหตุ.   
     ธรรมไมเปนเหตุ เปนไฉน?              
     เวนเหตุท้ังหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป        
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุ.                 
     [๙๐๑] ธรรมมีเหตุ เปนไฉน?             
     อกุศลท่ีเหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา (และ) ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ, กุศล           
ในภูมิ ๔, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจติตุปบาท ฝายกามาวจรวิบาก, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓        
เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีเหตุ.                   
     ธรรมไมมีเหตุ เปนไฉน?                
     โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ปญจวิญญาณ ท้ัง ๒ ฝาย               
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม                   
ไมมีเหตุ.        
     [๙๐๒] ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?    
     อกุศลท่ีเหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา (และ) ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ, กุศล            
ในภูมิ ๔, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจติตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓          
เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ.           
     ธรรมวิปปยุตจากเหตุ  เปนไฉน?          
     โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย                
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม                   
วิปปยุตจากเหตุ.   
     [๙๐๓] ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ เปนไฉน?   
     เหตุ ๒-๓ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนเหตุ*              
และมีเหตุ.     
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     ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?     
     กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจติตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา          
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา, เวนเหตุท้ังหลายท่ีบังเกิดใน          
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ.   
     ธรรมไมมีเหตุ จะกลาววา ธรรมเปนเหตุและมีเหตกุ็ไมได วาธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ      
ก็ไมได.         
     [๙๐๔] ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?                  
     เหตุ ๒-๓ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนเหตุและ*           
สัมปยุตดวยเหตุ.   
     ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจติตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา          
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา เวนเหตุท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนใน       
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ.            
     ธรรมวิปปยุตจากเหตุ จะกลาววา ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตกุ็ไมได วาธรรม            
สัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุก็ไมได.     
     [๙๐๕] ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจติตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา          
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา, เวนเหตุท้ังหลายท่ีบังเกิดใน          
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ.   
     ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ เปนไฉน?   
     ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูป และนิพพาน   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ.               
     ธรรมเปนเหตุ จะกลาววา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุกไ็มได วาธรรมไมเปนเหตุและ          
ไมมีเหตุกไ็มได.   
                        เหตุโคจฉกะ จบ      
                     -----------------      
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                          จูฬันตรทุกะ      
     [๙๐๖] สัปปจจยธรรม เปนไฉน?           
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา สัปปจจยธรรม.     
     อัปปจจยธรรม เปนไฉน?                 
     นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัปปจจยธรรม.                  
     [๙๐๗] สังขตธรรม เปนไฉน?              
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา สังขตธรรม.        
     อสังขตธรรม เปนไฉน?                   
     นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อสังขตธรรม.                    
     [๙๐๘] สนทัิสสนธรรม เปนไฉน?           
     รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา สนิทัสสนธรรม.                
     อนิทัสสนธรรม เปนไฉน?                 
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยา   
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปท่ีเหน็ไมไดท่ีกระทบไมได แตนบัเนื่องในธัมมายตนะ และนพิพาน            
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อนิทัสสนธรรม.     
     [๙๐๙] สัปปฏิฆธรรม เปนไฉน?            
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา สัปปฏิฆธรรม.   
     อัปปฏิฆธรรม เปนไฉน?                  
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปท่ีเห็นไมไดท่ีกระทบ        
ไมได แตนับเนื่องในธัมมายตนะ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัปปฏิฆธรรม.               
     [๙๑๐] รูปธรรม เปนไฉน?               
     มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา รูปธรรม.           
     อรูปธรรม เปนไฉน?                    
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และนพิพาน สภาว                 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา อรูปธรรม,      
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     [๙๑๑] โลกยิธรรม เปนไฉน?              
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา โลกิยธรรม.        
     โลกุตตรธรรม เปนไฉน?                  
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
โลกุตตรธรรม.      
     [๙๑๒] ธรรมท้ังหมดแล จัดเปนเกนจิวญิเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม.   
                        จูฬันตรทุกะ จบ     
                        -----------        
                         อาสวโคจฉกะ        
     [๙๑๓] อาสวธรรม เปนไฉน?               
     อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ                  
     กามาสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง               
     ภาวสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง   
     ทิฏฐาสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง           
     อวิชชาสวะ บังเกิดในอกศุลท้ังปวง       
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อาสวธรรม.    
     ธรรมไมเปนอาสวะ เปนไฉน?             
     อกุศลท่ีเหลือเวนอาสวธรรมเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตใน               
ภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนอาสวะ.     
     [๙๑๔] ธรรมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของอาสวะ.        
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     ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?    
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ.                 
     [๙๑๕] ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัส ๒ ดวง อกุศลท่ีเหลือ เวนโมหะท่ีเกิดในจิตตุปบาท ๒            
ดวงนี้ เวนโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา (และ) เวนโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรม             
เหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ.     
     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ เปนไฉน?          
     โมหะ ท่ีเกดิข้ึนในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา           
โมหะท่ีสหรคตอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และ               
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ.                
     [๙๑๖] ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?              
     อาสวะเหลานั้นแล ช่ือวา ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ.   
     ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?                 
     อกุศลท่ีเหลือ เวนอาสวะเสีย กุศลในภมิู ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภมิู             
๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ               
     ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ จะกลาววา เปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะก็ไม                
ได วาเปนอารมณของอาสวะ แตไมเปนอาสวะก็ไมได.                  
     [๙๑๗] ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?                
     อาสวะ ๒-๓ อยาง บังเกดิรวมกนัในจติตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม*               
เปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ.              
     ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?                   
     อกุศลท่ีเหลือ เวนอาสวะท้ังหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวย            
อาสวะแตไมเปนอาสวะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ จะกลาววา เปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะก็ไมได วา                 
สัมปยุตดวยอาสวะ แตไมเปนอาสวะก็ไมได.    
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     [๙๑๘] ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?       
     โมหะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง โมหะท่ีสหรคตดวย                
วิจิกจิฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓         
และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตไมเปนอารมณของอาสวะ           
     ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?          
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ.   
     ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตเปนอารมณของ                    
อาสวะก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปนอารมณของอาสวะก็ไมได.   
                      อาสวะโคจฉกะ จบ.      
                       -------------       
                        สัญโญชนโคจฉกะ      
     [๙๑๙] สัญโญชนธรรม เปนไฉน?            
     สัญโญชน ๑๐ คือ กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชน                   
วิจิกจิฉาสัญโญชน สีลัพพตปรามาสสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน มัจฉริย                 
สัญโญชน อวิชชาสัญโญชน                   
     กามราคสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง        
     ปฏิฆสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ๒ ดวง   
     มานสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง                    
     ทิฏฐิสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง      
     วิจิกจิฉาสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา      
     สิลัพพตปรามาสสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง    
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     ภวราคสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง                  
     อิสสาสัญโญชน และมัจฉริยสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสส                 
เวทนา ๒ ดวง      
     อวิชชาสัญโญชน บังเกิดอกุศลท้ังปวง    
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา สัญโญชนธรรม.   
     ธรรมไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?          
     อกุศลท่ีเหลือ เวนสัญโญชนท้ังหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพ            
ยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนสัญโญชน.                   
     [๙๒๐] ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๗ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน.                 
     ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน.              
     [๙๒๑] ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?   
     อกุศลท่ีเหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม                
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน                    
     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน เปนไฉน?       
     โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓             
รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน.      
     [๙๒๒] ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?       
     สัญโญชนเหลานั้นแล ช่ือวา ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของสัญโญชน.                  
     ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?          
     อกุศลท่ีเหลือ เวนสัญโญชนท้ังหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต        
ในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปน         
สัญโญชน.         
     ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน จะกลาววา ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณ                  
ของสัญโญชนก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชนก็ไมได.      
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     [๙๒๓] ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยตุดวยสัญโญชน เปนไฉน?          
     สัญโญชน ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา*                 
ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน.   
     ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?            
     อกุศลท่ีเหลือ เวนสัญโญชนท้ังหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวย         
สัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน.               
     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน จะกลาววา ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน               
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชนก็ไมได.     
     [๙๒๔] ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?   
     โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓              
และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณของ               
สัญโญชน          
     ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?     
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชน.                 
     ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณ                 
ของสัญโญชนก็ไมได วาธรรมวิปปยุตตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชนก็ไมได.          
                      สัญโญชนโคจฉกะ จบ.    
                     ------------------    
                         คันถโคจฉกะ        
     [๙๒๕] คันถธรรม นั้นเปนไฉน?           
     คันธะ ๔ คือ อภิชฌากายคันถะ พยาบาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทัง                  
สัจจาภินเิวสกายคันถะ.    
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     อภิชฌากายคันถะ บังเกดิในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง        
     พยาปาทกายคันถะ บังเกดิในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง   
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ี                
สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง   
     สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา คันถธรรม.    
     ธรรมไมเปนคันถะ เปนไฉน?             
     อกุศลท่ีเหลือ เวนคันถะท้ังหลายเสีย กศุลในภูมิ ๔ วบิากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤต           
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไมเปนคันถะ.   
     [๙๒๖] ธรรมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมท่ีเปนอารมณของคันถะ.                 
     ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?    
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมไม             
เปนอารมณของคันถะ   
     [๙๒๗] ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง, จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔          
ดวง เวนโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทนี้เสีย, จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง            
เวนปฏิฆะท่ีเกดิในจิตตุปบาทน้ีเสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ.            
     ธรรมวิปปยุตจากคันถะ เปนไฉน?          
     โลภะท่ีบังเกิดข้ึนในจิตตุปบาท ท่ีสหรคตดวยโลภะวปิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง ปฏิฆะท่ีเกิด        
ในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา จติตุปบาท            
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน         
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ.   
     [๙๒๘] ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?             
     คันถธรรมเหลานั้นแล ช่ือวา ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ.   
     ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะ เปนไฉน?      
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     อกุศลท่ีเหลือ เวนคันถะท้ังหลายเสีย กศุลในภูมิ ๓ วบิากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต           
ในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปน            
คันถะ             
     ธรรมเปนอารมณของคันถะ จะกลาววา ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ                   
ก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะก็ไมได.         
     [๙๒๙] ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?                
     ทิฏฐิและโลภะบังเกดิรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนคันถะ          
และสัมปยุตดวยคันถะ.   
     ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ เปนไฉน?                  
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒   
ดวง เวนคันถะท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม        
สัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ.          
     ธรรมวิปปยุตจากคันถะ จะกลาววา ธรรมเปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะก็ไมได                
วาธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะก็ไมได.                    
     [๙๓๐] ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?       
     โลภะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง ปฏิฆะท่ีบังเกิด         
ในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา จิตตุปบาท           
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด         
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?          
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา   
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะ.   
     ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ               
ก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะก็ไมได.   
                        คันถโคจฉกะ จบ      
                     -----------------    
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     [๙๓๑] โอฆธรรม เปนไฉน ฯลฯ โยคธรรม เปนไฉน ฯลฯ                  
                         นีวรณโคจฉกะ       
     นีวรณธรรม เปนไฉน?                    
     นิวรณ ๖ คือ กามฉันทนวิรณ พยาปาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกจุจนวิรณ              
วิจิกจิฉานวิรณ อวิชชานิวรณ.              
     กามฉันทนวิรณ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง         
     พยาปาทนวิรณ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง   
     ถีนมิทธนิวรณ บังเกิดในอกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริก                
     อุทธัจจนิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ           
     กุกกจุจนวิรณ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง   
     วิจิกจิฉานวิรณ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา        
     อวิชชานวิรณ บังเกดิในอกุศลจิตท้ังปวง   
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา นวีรณธรรม.    
     ธรรมไมเปนนิวรณ เปนไฉน?            
     อกุศลท่ีเหลือ เวนนวิรณท้ังหลายเสีย กศุลในภูมิ ๔ วบิากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตใน        
ภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนนิวรณ      
     [๙๓๒] ธรรมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของนิวรณ.                    
     ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                
ไมเปนอารมณของนิวรณ.                    
     [๙๓๓] ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ.                
     ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ เปนไฉน?     
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     กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม                
เหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ.      
     [๙๓๔] ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?           
     นีวรณธรรมเหลานั้นแล ช่ือวา ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ.   
     ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?              
     อกุศลท่ีเหลือ เวนนวิรณท้ังหลายเสีย กศุลในภูมิ ๓ วบิากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต          
ในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปน            
นิวรณ.           
     ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ จะกลาววา ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของ                   
นิวรณก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณก็ไมได.   
     [๙๓๕] ธรรมเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนวิรณ เปนไฉน?             
     นิวรณ ๒-๓ อยาง บังเกดิรวมกนัในจติตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม*              
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ.           
     ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ แตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?                
     อกุศลท่ีเหลือ เวนนวิรณท้ังหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ      
แตไมเปนนิวรณ.   
     ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ จะกลาววา ธรรมเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนวิรณก็ไมได             
วาธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ แตไมเปนนวิรณก็ไมได.                  
     [๙๓๖] ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?     
     กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรม                
เหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ.        
     ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?        
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                 
วิปยุตตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ.    
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     ธรรมสัมปยุตดวยนวิรณ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ            
ก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของ นิวรณก็ไมได.   
                       นีวรณโคจฉกะ จบ      
                     ------------------    
                        ปรามาสโคจฉกะ       
     [๙๓๗] ปรามาสธรรม เปนไฉน?             
     ทิฏฐิปรามาสะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้               
ช่ือวา ปรามาสธรรม.   
     ธรรมไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?           
     อกุศลท่ีเหลือ เวนปรามาสะเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤต                 
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนปรามาสะ.   
     [๙๓๘] ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปท้ังหมด สภาวธรรม             
เหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                 
ไมเปนอารมณของปรามาสะ.                   
     [๙๓๙] ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง เวนปรามาสะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานีเ้สีย         
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ เปนไฉน?        
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา            
๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔              
วิบากในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา      
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ.    
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     ปรามาสธรรม จะกลาววา สัมปยุตดวยปรามาสะก็ไมได วาวิปปยุตจากปรามาสะ                   
ก็ไมได.         
     [๙๔๐] ธรรมเปนปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?         
     ปรามาสธรรมน้ันแล ช่ือวา ธรรมปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?            
     อกุศลท่ีเหลือ เวนปรามาสะเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓         
และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะ.            
     ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ จะกลาววา ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณ   
ของปรามาสะก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะก็ไมได.                    
     [๙๔๑] ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ แตเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส            
เวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศล               
ในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา          
ธรรมวิปยุตจากปรามาสะ แตเปนอารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?      
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                 
วิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของปรามาสะ.   
     ธรรมเปนปรามาสะและสัมปยุตดวยปรามาสะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ                   
แตเปนอารมณของปรามาสะก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของ                 
ปรามาสะก็ไมได.   
                      ปรามาสโคจฉกะ จบ      
                   ---------------------  
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                          มหันตรทุกะ       
     [๙๔๒] ธรรมมีอารมณ เปนไฉน?           
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ สภาวธรรมเหลานี้                
ช่ือวา ธรรมมีอารมณ.   
     ธรรมไมมีอารมณ เปนไฉน?              
     รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีอารมณ.         
     [๙๔๓] ธรรมเปนจิต เปนไฉน?            
     จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนธาตุ   
มโนวิญญาณธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนจิต.                  
     ธรรมไมเปนจิต เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไม         
เปนจิต.          
     [๙๔๔] เจตสิกธรรม เปนไฉน?             
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา เจตสิกธรรม.                   
     อเจตสิกธรรม เปนไฉน?                  
     จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อเจตสิกธรรม.         
     [๙๔๕] จิตตสัมปยุตธรรม เปนไฉน?        
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตสัมปยุตธรรม               
     จิตตวิปปยตุธรรม เปนไฉน?              
     รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตวิปปยุตธรรม.         
     จิต จะกลาววา จิตตสัมปยุตก็ไมได วาจติตวิปปยุตธรรมก็ไมได.   
     [๙๔๖] จิตตสังสัฏฐธรรม เปนไฉน?        
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตสังสัฏฐธรรม.              
     จิตตวิสังสัฏฐธรรม เปนไฉน?            
     รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตวิสังสัฏฐธรรม.    
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     จิต จะกลาววา จิตตสังสัฏฐธรรมก็ไมได วาจิตตวิสังสัฏฐธรรมก็ไมได.                    
     [๙๔๗] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนไฉน?        
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือรูปแมอ่ืนใด ซ่ึง           
เกิดแตจิต มีจติเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ                   
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา   
รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา จิตตสมุฏฐาน           
ธรรม.            
     ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?      
     จิต รูปท่ีเหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน.              
     [๙๔๘] จิตตสหภูธรรม เปนไฉน?           
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา         
จิตตสหภูธรรม.     
     ธรรมไมเปนจิตตสหภู เปนไฉน?          
     จิต รูปท่ีเหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิตตสหภู.                  
     [๙๔๙] จิตตานุปริวัตติธรรม เปนไฉน?    
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้                
ช่ือวา จิตตานุปริวัตติธรรม.               
     ธรรมไมเปนจิตตานุปริวตัติ เปนไฉน?   
     จิต รูปท่ีเหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิตตานุปริวัตติ.           
     [๙๕๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน           
ธรรม.            
     ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน เปนไฉน?   
     จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน.      
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     [๙๕๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เปนไฉน?   
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน           
สหภูธรรม.        
     ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภ ูเปนไฉน?   
     จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู.            
     [๙๕๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เปนไฉน?               
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา          
นุปริวัตติธรรม.   
     ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เปนไฉน?              
     จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ             
ปริวัตติ.        
     [๙๕๓] อัชฌัตติกธรรม เปนไฉน?          
     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อัชฌัตติกธรรม.   
     พาหิรธรรม เปนไฉน?                    
     รูปายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา พาหิรธรรม.      
     [๙๕๔] อุปาทาธรรม เปนไฉน?             
     จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อุปาทาธรรม.   
     ธรรมไมเปนอุปาทา เปนไฉน?            
     กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ มหาภตูรูป ๔ และ                 
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนอุปาทา.                   
     [๙๕๕] อุปาทินนธรรม เปนไฉน?           
     วิบากในภมิู ๓ และรูปท่ีกรรมแตงข้ึน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อุปาทินนธรรม.               
     อนุปาทินนธรรม เปนไฉน?                
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท่ีกรรมมิไดแตงข้ึน มรรค ๔             
ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อนุปาทินนธรรม.                   
                        มหันตรทุกะ จบ      
                     ------------------    
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                        อุปาทานโคจฉกะ      
     [๙๕๖] อุปาทานธรรม เปนไฉน?            
     อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน.   
     กามุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง             
     ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาท ท่ีสัมปยุต                 
ดวยทิฏฐิ ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อุปาทานธรรม.                
     ธรรมท่ีไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?        
     อกุศลท่ีเหลือ เวนอุปาทานท้ังหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยา           
กฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีไมเปนอุปาทาน.                    
     [๙๕๗] ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน.                   
     ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา   
ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน.               
     [๙๕๘] ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ               
วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง เวนโลภะท่ีบังเกดิในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา      
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน.                    
     ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน เปนไฉน?        
     โลภะซ่ึงเกดิในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคต           
ดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวย                  
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม            
เหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน.      
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     [๙๕๙] ธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?         
     อุปาทานธรรมเหลานั้นแล ช่ือวาธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของอุปาทาน.                  
     ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน             
     อกุศลท่ีเหลือ เวนอุปาทานท้ังหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต         
ในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปน           
อุปาทาน.          
     ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน จะกลาววา ธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของ                 
อุปาทานก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทานกไ็มได.   
     [๙๖๐] ธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?           
     ทิฏฐิและโลภะ บังเกดิรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปน               
อุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน.             
     ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?              
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง เวนอุปาทานท้ังหลายท่ีบังเกดิในจิตตุปบาท                
เหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน.               
     ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน จะกลาววา ธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน                  
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทานก็ไมได.       
     [๙๖๑] ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?   
     โลภะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยตุจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ี             
สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวย             
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรม            
เหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของอุปาทาน.      
     ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?      
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                 
วิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทาน.    
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     ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของ                
อุปาทานก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทานก็ไมได.                 
                      อุปาทานโคจฉกะ จบ     
                    --------------------   
                         กิเลสโคจฉกะ       
     [๙๖๒] กิเลสธรรม เปนไฉน?              
     กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วจิกิิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ   
อหิริกะ อโนตตัปปะ.   
     โลภะ บังเกดิในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง                  
     โทสะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง          
     โมหะ บังเกิดในอกุศลท้ังปวง            
     มานะ บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยตุจากทิฏฐิ ๔ ดวง   
     ทิฏฐิ บังเกดิในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง              
     วิจิกจิฉา บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา              
     ถีนะ บังเกดิในอกุศลจติท่ีเปนสังขาริก   
     อุทธัจจะ อหิริกะ และอโนตตัปปะ บังเกิดในอกุศลจติท้ังปวง         
     สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กเิลสธรรม.    
     ธรรมไมเปนกิเลส เปนไฉน?             
     อกุศลท่ีเหลือ เวนกิเลสทัง้หลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤต           
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนกิเลส.    
     [๙๖๓] ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส.                  
     ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?    
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     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรม                 
ไมเปนอารมณของสังกิเลส.                  
     [๙๖๔] ธรรมเศราหมอง เปนไฉน?          
     อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมอง    
     ธรรมไมเศราหมอง เปนไฉน?             
     กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม                
เหลานี้เรียกวา ธรรมไมเศราหมอง.         
     [๙๖๕] ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?   
     อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส.   
     ธรรมวิปปยุตจากกิเลส เปนไฉน?          
     กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส.   
     [๙๖๖] ธรรมเปนกิเลส และเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?          
     กิเลสธรรมเหลานั้นแลช่ือวา ธรรมเปนกเิลส และเปนอารมณของสังกิเลส.   
     ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลส เปนไฉน?             
     อกุศลท่ีเหลือ เวนกิเลสทัง้หลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กริิยา                  
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส               
แตไมเปนกิเลส.   
     ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และเปนอารมณของ                  
สังกิเลสก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลสก็ไมได.   
     [๙๖๗] ธรรมเปนกิเลส และเศราหมอง เปนไฉน?   
     กิเลสธรรมเหลานั้นแลช่ือวา ธรรมเปนกเิลส และเศราหมอง.        
     ธรรมเศราหมอง แตไมเปนกิเลส เปนไฉน?   
     อกุศลท่ีเหลือ เวนกิเลสทัง้หลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเศราหมอง               
แตไมเปนกิเลส.   
     ธรรมเศราหมอง จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และเศราหมองก็ไมไดวาธรรม   
เศราหมอง แตไมเปนกิเลสกไ็มได.   
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     [๙๖๘] ธรรมเปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?               
     กิเลส ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรม*                
เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส.             
     ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกเิลส เปนไฉน?                  
     อกุศลท่ีเหลือ เวนกิเลสทัง้หลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสัมปยุต                 
ดวยกิเลส แตไมเปนกิเลส.                 
     ธรรมวิปยุตจากกิเลส จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และสัปปยุตดวยกไ็มได วา                  
เปนธรรมสัมปปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกเิลสก็ไมได.                  
     [๙๖๙] ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?    
     กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด สภาวธรรม                
เหลานี้ช่ือวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของสังกิเลส.       
     ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?       
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา   
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลส.                    
     ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของ                    
สังกิเลสก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลสก็ไมได.                 
 
                        กิเลสโคจฉกะ จบ      
                  -----------------------   
                           ปฏฐิทุกะ       
     [๙๗๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา สภาว                 
ธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.                    
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวย                    
โทมนัสสเวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี                    
ท่ีเปนธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณก็มี.    
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     ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ           
๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ.   
     [๙๗๑] ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?                   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓            
ประหาณ.           
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส            
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณก็มี ท่ีเปนธรรม           
อันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณก็มี.          
     ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา กุศลในภูมิ ๔             
วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมอัน           
มรรคเบ้ืองสูง ๓ ไมประหาณ.                 
     [๙๗๒] ธรรมมีสัมปยุตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?         
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เวนโมหะที่             
บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค    
ประหาณ.           
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส            
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี            
ท่ีเปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคไมประหาณก็มี.             
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ เปนไฉน?         
     โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากใน            
ภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภมิู ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตต       
เหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ.             
     [๙๗๓] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?     
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เวนโมหะท่ีบังเกิดข้ึนในจิตตุปบาทน้ีเสีย สภาวธรรม         
เหลานี้ช่ือวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณ.         
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     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส              
๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณก็มี ท่ีเปน        
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ ประหาณกมี็.                 
     ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ เปนไฉน?      
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา โมหะท่ีสหรคต          
ดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน                 
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบ้ืองสูง ๓ จะประหาณ.                    
     [๙๗๔] ธรรมมีวิตก เปนไฉน?             
     กามาวจรกศุล, อกุศล, จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก                 
๒ ดวง ฝายกิริยา ๑๑ ดวง, รูปาวจรปฐมฌานฝายกุศล ฝายวิบากและกิริยา, โลกุตตรปฐมฌาน             
ฝายกุศล ฝายวบิาก, เวนวิตกท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานีเ้สีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา        
ธรรมมีวิตก.       
     ธรรมไมมีวิตก เปนไฉน?                
     ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และ                 
ฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ              
ฝายกุศล และฝายวิบาก, วิตก, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีวิตก.            
     [๙๗๕] ธรรมมีวิจาร เปนไฉน?            
     กามาวจรกศุล, อกุศล, จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก                 
๒ ดวง ฝายกิริยา ๑๑ ดวง, ฌาน ๑ และ ๒ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวบิาก และกิริยา,            
ฌาน ๑-๒ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวนวิจารที่เกดิข้ึนในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย*   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีวิจาร.       
     ธรรมไมมีวิจาร เปนไฉน?               
     ปญจวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย, ฌาน ๓ และ ๓ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และ                
ฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๓ ท่ีเปนโลกุตตระ             
ฝายกุศล และฝายวิบาก, วิจาร, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีวิจาร.      
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     [๙๗๖] ธรรมมีปติ เปนไฉน?             
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล             
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล ฝายวิบาก, เวนปตท่ีิ         
เกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมมีปติ.     
     ธรรมไมมีปติ เปนไฉน?                
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, ฌาน ๒ และ ๒               
ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา,     
ฌาน ๒ และ ๒ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, ปติ, รูป และนิพพาน สภาวธรรม              
เหลานี้ช่ือวา ธรรมไมมีปติ.             
     [๙๗๗] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?      
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล             
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๒ และ ๓ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล ฝายวิบาก เวนปตท่ีิ          
บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยปติ.                    
     ธรรมไมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?         
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, ฌาน ๒ และ ๒               
ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวบิาก, และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก, และฝายกิริยา   
ฌาน ๒ และ ๒ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก ปติ, รูป และนิพพาน สภาวธรรม               
เหลานี้ช่ือวา ธรรมไมสหรคตดวยปติ.      
     [๙๗๘] ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล             
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวน             
สุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้ สภาวธรรมเหลานีช่ื้อวา ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.          
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     ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?     
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, รูปาวจรจตุตถฌาน           
ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา, โลกุตตร          
จตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายวิบาก สุขเวทนา, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา              
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา.                  
     [๙๗๙] ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายกุศลวบิาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, รูปาวจรจตุตถฌาน            
ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา, โลกุตตร          
จตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวนอุเบกขาเวทนา ท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย          
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.                  
     ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?   
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง                 
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายอกุศลวบิาก ๑ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๓ และ ๔                
ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวบิาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ ฝายกุศล        
และฝายวิบาก, อุเบกขาเวทนา, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมสหรคต               
ดวยอุเบกขาเวทนา.   
     [๙๘๐] กามาวจรธรรม เปนไฉน?            
     กามาวจรกศุล อกุศล วิบากแหงกามาวจรท้ังหมด กามาวจรกิริยา อัพยากฤต และ                    
รูปท้ังหมด สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กามาวจรธรรม.   
     ธรรมไมเปนกามาวจร เปนไฉน?           
     รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนกามาวจร.                   
     [๙๘๑] รูปาวจรธรรม เปนไฉน?            
     ฌาน ๔ และ ๕ ท่ีเปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้            
ช่ือวา รูปาวจรธรรม.    
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     ธรรมไมเปนรูปาวจร เปนไฉน?           
     กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนรูปาวจร.                   
     [๙๘๒] อรูปาวจรธรรม เปนไฉน?           
     อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อรูปาวจรธรรม.               
     ธรรมไมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?          
     กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมไมเปนอรูปาวจร.                   
     [๙๘๓] ปริยาปนนธรรม เปนไฉน?          
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา ปริยาปนนธรรม.     
     อปริยาปนนธรรม เปนไฉน?               
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา   
อปริยาปนนธรรม.   
     [๙๘๔] นิยยานิกธรรม เปนไฉน?           
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา นิยยานิกธรรม.   
     อนิยยานิกธรรม เปนไฉน?                
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อนิยยานกิธรรม.     
     [๙๘๕] นิยตธรรม เปนไฉน?               
     จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จติตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง              
สภาวธรรมเหลานี้ ท่ีเปนนิยตธรรมก็มี ท่ีเปนอนิยตธรรมก็มี           
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา นิยตธรรม.       
     อนิยตธรรม เปนไฉน?                    
     จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา           
จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป          
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา อนิยตธรรม.    
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     [๙๘๖] สอุตตรธรรม เปนไฉน?             
     กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด                   
สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา สอุตตรธรรม.        
     อนุตตรธรรม เปนไฉน?                   
     มรรค ๔ ท่ีเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา   
อนุตตรธรรม.       
     [๙๘๗] สรณธรรม เปนไฉน?                
     อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา สรณธรรม.         
     อรณธรรม เปนไฉน?   
     กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม                
เหลานี้ช่ือวา อรณธรรม.                   
                      ธรรมสังคณีปกรณ จบ   
                    -------------------    


