ข้อสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ พระอภิธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๕๕
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
 สอบข้อเขียน วันแรก วันศุกร์ที่.......ธันวาคม พ.ศ. ๒๕....
วิชา : ธาตุกถา (นย๑-๗) ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน เวลา ๔ ชม.
 สอบข้อเขียน วันที่สอง วันเสาร์ที่.......ธันวาคม พ.ศ. ๒๕....
วิชา : ธาตุกถา (นย๘-๑๔) ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน เวลา ๔ ชม.
 สอบสัมภาษณ์ วันที่สาม วันอาทิตย์ที่.......ธันวาคม พ.ศ. ๒๕....
วิชา : ธาตุกถา (นย๑-๑๔) ๖ ข้อ ๓๐ คะแนน เวลา ๑๕ นาที.

ทาสาเนาประกอบการเรียน หรือแจกฟรี ต่อได้เลยนะคะ
ผิดตกขออภัย โปรดแจ้ง / ติดต่อไฟล์งานที่ กัญรศิ เส็งกิ่ง (หลิว 081-860-2466) E-mail: kanrasi1@gmail.com
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เฉลยข้อสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ พระอภิธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๕๕
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
สอบวัน ศุกร์/อาทิตย์ ที.่ .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕... (วันแรก)
วิชา : ธาตุกถา (นย๑-๗) ข้อเขียน ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน / สัมภาษณ์ ๓ข้อ ๑๕ คะแนน เวลา ๔ ช.ม./๑๕นาที
บทนา (๕ คะแนน)
๑. ก. ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คัมภีร์ที่ ๓ ชื่อว่าอะไร เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าอย่างนั้น ? 45, 54
๑. ก. ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คัมภีร์ที่ ๓ ซึ่งชื่อว่า ธาตุกถานั้น เพราะเหตุไร ? 49ส
ตอบ ก. ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คัมภีร์ที่ ๓ ชื่อว่า ธาตุกถานั้น เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจาแนกธรรม
ทั้งหลาย มีขนั ธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงอรณธรรม เป็นที่สุด โดยนัย ๑๔ ประการ เป็นคาปุจฉาและวิสัชนา อันเกี่ยวกับ ขันธ์
อายตนะ ธาตุ ทั้งสิ้น จึงชื่อว่า ธาตุกถา
๑. ก. จงแสดงความหมายดังต่อไปนี้ ปัญหาพยากรณโชติกะ ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ? 47
ตอบ ก. ปัญหาพยากรณโชติกะ นัน้ ก็โดยความมุ่งหมายว่า ปกรณ์นจี้ ะกระทาความสว่างรุ่งเรือง ในคาปุจฉา
วิสัชนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนัน้ ให้ปรากฏแก่นักศึกษาทั้งหลาย จึงตั้งชื่อว่า ปัญหาพยากรณโชติกะ
ประการหนึ่ง, ส่วนคาว่า ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ ก็เพราะปกรณ์นี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นที่พงึ่ ที่อาศัยของนักศึกษา
ทั้งหลาย ในอันทีจ่ ะสรุปเนื้อความในคัมภีร์ธาตุกถาได้โดยสะดวก ฉะนั้นจึงให้ชื่อว่า ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ
๑. ก. ให้แสดง วจนัตถะ ของคาว่า ธาตุกถา ? 40, 44
ตอบ ก. แสดงวจนัตถะของคาว่า ธาตุกถาดังนี้ ธาตูน กถา = ธาตุกถา ศัพท์และเนื้อความอันเป็นที่ตั้งแห่งการแสดง
ธรรม หรืออันเป็นเหตุแห่งการแสดงธรรม มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงอรณธรรมเป็นที่สุด ศัพท์และเนื้อความเหล่านั้นชื่อว่า
ธาตุกถา ได้แก่ ปกรณ์ธาตุกถา
๑. คัมภีร์ที่ชื่อว่า ธาตุกถานี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงปกรณ์อะไรบ้าง? และจงแสดงมาติกา ๕ อย่าง พร้อม
ความหมาย? 39 / ๑. ก. มาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 42(7ค), 47ส, 53
๑. ก. ธาตุกถาปกรณ์ มีกี่ประเภทคืออะไรบ้าง และคาว่าอุทเทสนี้ มีชื่อว่าอย่างไร มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 48ส
ตอบ เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงวิภงั คปกรณ์จบลงแล้ว ทรงแสดงธาตุกถาปกรณ์ต่อไป ธาตุกถาปกรณ์นี้มี ๒ ประเภท
คือ อุทเทส ๑ นิทเทส ๑ พระองค์ทรงแสดงอุทเทสก่อน แล้วทรงแสดงนิทเทสต่อไป อุทเทสนีช้ ื่อว่า มาติกา
(53) มาติกา มี ๕ อย่าง คือ ๑) นยมาติกา ๒) อัพภันตรมาติกา ๓) นยมุขมาติกา ๔) ลักขณมาติกา ๕) พาหิรมาติกา
แสดงมาติกา ๕ อย่าง พร้อมทั้งความหมาย ดังนี้ 
๑. ข. มาติกา มีกี่อย่าง ? คืออะไรบ้าง ? จงบอกมาพร้อมความหมาย ? 40, 44
ตอบ ข. มาติกามี ๕ อย่าง คือ
๑. นยมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่กล่าวถึงการจาแนกขันธ์ ๕ เป็นต้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็นนัยต่างๆ
กัน มีอยู่ ๑๔ นัย ด้วยกัน เรียกว่า มูลมาติกา ก็ได้
๒. อัพภันตรมาติกา หมายความว่า ธรรม ๑๒๕ ด้วยกัน มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงมนสิการเป็นที่สุด เรียกว่าอัพภันตร
มาติกา เพราะพระองค์ทรงยกธรรมเหล่านี้ขึ้นแสดงก่อน ให้เป็นประธานในการแสดงตามนัยทั้ง ๑๔
นัยนัน้ ทุกๆ นัย
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๓. นยมุขมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธีการแห่งการแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระองค์ทรง
วางหลักที่เป็นคาถาม ให้ถูกต้องเหมาะสมกับนัยทั้ง ๑๔ นัย นั้นว่า นัยหนึ่งๆ ควรจะตั้งคาถามอย่างไร
๔. ลักขณมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธตี อบ ในนยมุขมาติกาให้ถกู ต้องตามสมควรแก่คาถามนัน้ ๆ
๕. พาหิรมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาภายนอก คือ กุสลาธัมมาเป็นต้น จนถึง อรณาธัมมาเป็นที่สุด รวม
๒๖๖ บทที่แสดงในมาติกานี้นนั้ พระองค์ได้ทรงนามาจากปกรณ์อื่น คือ ธัมมสังคณีปกรณ์ และ
เมื่อเวลาแสดงก็ทรงแสดงหลังอัพภันตรมาติกา ฉะนัน้ จึงเรียกว่า พาหิรมาติกา
๑. ก จงแสดงความหมายต่อไปนี้ นยมาติกา, ตีหิ สงฺคโห, จตูหิ สมฺปโยโค, สภาโค ? 50
ตอบ ก. แสดงความหมายต่อไปนี้ นยมาติกา, ตีหิ สงฺคโห จตูหิ สมฺปโยโค, สภาโค ?
นยมาติกา
หมายความว่า เป็นมาติกาที่ กล่าวถึงการจาขันธ์ ๕ เป็นต้นโดยแบ่งการแสดงออกเป็น นัยต่างๆ กัน
มีอยู่ ๑๔ นัยด้วยกัน เรียกว่า มูลมาติกาก็ได้
ตีหิ สงฺคโห
หมายความว่า เป็นนัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
จตูหิ สมฺปโยโค หมายความว่า เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมทีป่ ระกอบกับนามขันธ์ ๔ ได้
สภาโค
หมายความว่า เป็นการแสดงถึงสภาพธรรมที่ข้าร่วมกันได้ตามหลัก สัมปโยคนัย สังคหนัย
๒. ก. นยมาติกา หมายความว่าอย่างไร? และจงแสดงการนับอัพภันตรมาติกา ๑๐๕ มาให้ดูด้วย? 52ส
ตอบ ก. นยมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาทีก่ ล่าวถึงการจาแนกขันธ์ ๕ เป็นต้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็นนัย
ต่างกัน มีอยู่ ๑๔ นัยด้วยกัน เรียก มูลมาติกา ก็ได้
การนับอัพภันตรมาติกา ๑๐๕ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๒๘
สติปัฏฐาน ๑ สัมมัปปธาน ๑ อิทธิบาท ๑ ฌาน ๑ อัปปมัญญา ๑ ปัญจินทรีย์ ๑ พละ ๑ โพชฌงค์ ๑ มัคค ๑
ผัสสสัตตกราสี ๗
๑. ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้มกี ี่บท คืออะไรบ้าง? 51
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้มี ๑๒๕ บท คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ ปัญจินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อริยมัคคะมีองค์ ๘ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ อธิโมกข์ ๑ มนสิการ ๑
๑. ก. อัพภันตรมาติกา หมายความว่าอย่างไร และมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 49, 55
๑. ก. อัพภันตรมาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 43ส, 45ส
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา หมายความว่า ธรรม ๑๒๕ ด้วยกัน มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงมนสิการ เป็นที่สดุ เรียกว่า
อัพภันตรมาติกา เพราะพระองค์ทรงยกธรรมเหล่านี้ขนึ้ แสดงก่อนให้เป็นประธานในการแสดงตามนัยทั้ง ๑๔ นัยนั้น
ทุกๆ นัย และ (อัพภันตรมาติกา) มี ๒ อย่าง คือ ๑. ขันธาทิอุทเทส ๒. ผัสสสัตตกราสีอุทเทส
๒. ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงในปฐมนยนิทเทสนั้นมีกี่บท คืออะไรบ้าง ตอบโดยละเอียด ? 47
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงในปฐมนยนิทเทสนั้น มี ๑๐๕ บท คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔
อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๒๘ สติปัฏฐาน ๑ สัมมัปปธาน ๑ อิทธิบาท ๑ ฌาน ๑ อัปปมัญญา ๑ ปัญจินทรีย์ ๑
พละ ๑ โพชฌังคะ ๑ มัคคะ ๑ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อธิโมกข์ มนสิการ
๑. นยมุขมาติกาหมายความว่าอย่างไร และพระองค์ทรงตั้งไว้กบี่ ท คืออะไรบ้าง แสดงพร้อมทั้งความหมาย ?
50ส, 54ส

วิชา : ธาตุกถา

3

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

๑. ก. ในนยมุขมาติกานี้ พระองค์ทรงตั้งไว้กบี่ ท คืออะไรบ้าง ? (แสดงพร้อมทั้งความหมาย) 46
๗. ก. นยมุขมาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 42
ตอบ นยมุขมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธกี ารแห่งการแสดง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
พระองค์ทรงวางหลักที่เป็นคาถาม ได้ถูกต้องเหมาะสมกับนัยทั้ง ๑๔ นัย นัน้ ว่า นัยหนึง่ ๆ ควรจะตัง้ คาถามอย่างไร
และพระองค์ทรงตั้งไว้ ๔ บท คือ
ตอบ ก. ในนยมุขมาติกานี้ พระองค์ทรงตั้งบทไว้ ๔ บท คือ
๑) ตีหิ สงฺคโห
เป็นนัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
๒) ตีหิ อสงฺคโห
เป็นนัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
๓) จตูหิ สมฺปโยโค
เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ ได้
๔) จตูหิ วิปฺปโยโค
เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔
(42) ๔) จตูหิ วิปฺปโยโค หมายความว่า เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ ไม่ได้
๑. ก. ลักขณะมาติกา หมายความว่าอย่างไร และมีกบี่ ท คืออะไรบ้าง จงแสดงพร้อมความหมาย ? 52ส, 55ส
๗. ข. ลักขณมาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 42
ตอบ ก. ลักขณะมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธีตอบในนยมุขมาติกาให้ถกู ต้อง ตามสมควรแก่
คาถามนั้นๆ (ลักขณมาติกา) มี ๒ อย่าง คือ
๑) สภาโค เป็นการแสดงถึงสภาพธรรมที่เข้าร่วมกันได้ ตามหลักสัมปโยคนัย สังคหนัย
๒) วิสภาโค เป็นการแสดงถึงสภาพธรรมทีเ่ ข้าร่วมกันไม่ได้ ตามหลักสัมปโยคนัย สังคหนัย
๑. ข. ปุจฉา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 44ส
ตอบ ข. ปุจฉา มี ๓ อย่าง คือ
๑. ปุจฉาที่เกี่ยวด้วยขันธ์
๒. ปุจฉาที่เกี่ยวด้วยอายตนะ
๓. ปุจฉาทีเกี่ยวด้วยธาตุ
๒. ก. ขันธาทิอุทเทส มีกี่อย่าง? คืออะไรบ้าง? 39, 43ส, 44ส, 45ส
ตอบ ก. ขันธาทิอุทเทส มี ๑๕ อย่าง คือ
๑) ขันธอุทเทส
๒) อายตนอุทเทส
๓) ธาตุอุทเทส
๕) อินทริยอุทเทส
๖) ปฎิจจสมุปบาทอุทเทส ๗) สติปัฏฐานอุทเทส
๙) อิทธิบาทอุทเทส
๑๐) ฌานอุทเทส
๑๑) อัปปมัญญาอุทเทส
๑๓) พลอุทเทส
๑๔) โพชฌังคอุทเทส
๑๕) มัคคอุทเทส

๔) สัจจอุทเทส
๘) สัมมัปปธานอุทเทส
๑๒) ปัญจินทริยอุทเทส

๑. ก. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ว่าโดยองค์และว่าโดยประเภท มีอย่างละเท่าไร ? คืออะไรบ้าง ? 52
๑. ก. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ว่าโดยองค์มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?53ส
๒. ข. ปฎิจจสมุปบาทนี้ เมื่อว่าโดยประเภทแล้วมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 39
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี ๑๒ คือ
๑. อวิชชา
๒. สังขาร
๓. วิญญาณ
๔. นามรูป
๕. สฬายตนะ
๖. ผัสสะ
๗. เวทนา
๘. ตัณหา
๙. อุปาทาน
๑๐. ภวะ
๑๑. ชาติ
๑๒. ชรา-มรณะ
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(39) และปฏิจจสมุปบาทว่าโดยประเภท มี ๑๘ คือ
๑. อวิชชา ๒. สังขาร ๓. วิญญาณ ๔. นามรูป ๕. สฬายตนะ ๖. ผัสสะ ๗. เวทนา ๘. ตัณหา ๙. อุปาทาน
๑๐. ภวะ ๑๑. ชาติ ๑๒. ชรา ๑๓. มรณะ ๑๔. โสกะ ๑๕. ปริเทวะ ๑๖. ทุกข์ ๑๗. โทมนัส ๑๘. อุปายาส
๑. ก. จงแสดงบาลีหัวข้อนัย (ชื่อของนัย) ทั้ง ๑๔ นัย มาตามลาดับ? 43
๑. ข. จงแสดงหัวข้อนัยทั้ง ๑๔ นัย ? 47
ตอบ
ก. ข. แสดงหัวข้อนัยทั้ง ๑๔ นัยดังนี้
๑. ปฐมนยสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๒. ทุติยนยสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๓. ตติยนยอสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๔. จตุตฺถนยสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๕. ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๖. ฉฏฺ มนยสมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทส
๗. สตฺตมนยสมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส
๘. อฏฺ มนยวิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทส
๙. นวมนยสมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทส
๑๐. ทสมนยวิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส
๑๑. เอกาทสมนยสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส ๑๒. ทวาทสมนยสมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๑๓. เตรสมนยอสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส ๑๔. จุทฺทสมนยวิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๑. ก. จงแสดงจานวนบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยทั้ง ๑๔ นัย ตามลาดับ ? 48
ตอบ ก. แสดงจานวนบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยทั้ง ๑๔ นัย ตามลาดับ ดังนี้
๑. ปฐมนยนิทเทส
๓๗๑ บท ๒. ทุติยนยนิทเทส
๔๒ บท
๓. ตติยนยนิทเทส
๙๐ บท
๔. จตุตถนยนิทเทส
๖๙ บท
๕. ปัญจมนยนิทเทส ๒๕๗ บท ๖. ฉัฏฐนยนิทเทส ถ้านับตามอรรถกถา ๒๔๘ บท ถ้านับตามฎีกา ๒๕๐ บท
๗. สัตตมนยนิทเทส
๓๗ บท ๘. อัฏฐมนยนิทเทส
๓๒๔ บท
๙. นวมนยนิทเทส
๑๒๐ บท ๑๐. ทสมนยนิทเทส
๒๕๐ บท
๑๑. เอกาทสมนยนิทเทส ๖๙ บท ๑๒. ทวาทสมนยนิทเทส
๑๒๐ บท
๑๓. เตรสมนยนิทเทส ๑๓๐ บท ๑๔. จุททสมนยนิทเทส
๓๒๔ บท
๖. จงแสดงจานวน ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นภาษาบาลี มาดู ? 42
ตอบ แสดงจานวน ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นภาษาบาลี ดังนี้
ขันธ์ ๕
คือ เอเกน ขนฺเธน, ทฺวีหิ ขนฺเธหิ, ตีหิ ขนฺเธหิ, จตูหิ ขนฺเธหิ, ปญฺจหิ ขนฺเธหิ,
อายตนะ ๑๒ คือ เอเกนายตเนน, ทฺวีหายตเนหิ, ตีหายตเนหิ, จตูหายตเนหิ, ปญฺจหายตเนหิ, ฉหายตเนหิ, สตฺตหายตเนหิ, อฏฺ หายตเนหิ, นวหายตเนหิ, ทสหายตเนหิ, เอกาทสหายตเนหิ, ทฺวาทสหายตเนหิ
ธาตุ ๑๘
คือ เอกาย ธาตุยา, ทฺวีหิ ธาตูหิ, ตีหิ ธาตูหิ, จตูหิ ธาตูหิ, ปญฺจ หิ ธาตูหิ , ฉหิ ธาตูหิ, สตฺตหิ ธาตูหิ ,
อฏฺ หิ ธาตูหิ, นวหิ ธาตูหิ, ทสหิ ธาตูหิ, เอกาทสหิ ธาตูหิ, ทฺวาทสหิ ธาตูหิ, เตรสหิ ธาตูหิ, จุทฺทสหิ
ธาตูหิ, ปณฺณรสหิ ธาตูหิ, โสฬสหิ ธาตูหิ, สตฺตรสหิ ธาตูหิ, อฏฺ รสหิ ธาตูหิ
๒. จงแปลคาบาลีที่แสดงจานวนบทที่แสดงไว้ในนยะต่างๆ ดังต่อไปนี้ โกสลา , รัคฆา, นฬา, ธูตา, สมารา,
เทวรา, นิมักขา, สัคคา, วิราคา, อริยา, นัคคิยา, ภักขิลา? 46ส
ตอบ โกสลา แปลว่า ๓๗๑ บท
รัคฆา แปลว่า ๔๒ บท
นฬา
แปลว่า ๙๐ บท
ธูตา
แปลว่า ๖๙ บท
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แปลว่า
แปลว่า
แปลว่า
แปลว่า

๒๕๗
๒๕๐
๓๒๔
๑๓๐

บท
บท
บท
บท
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เทวรา
สัคคา
อริยา
ภักขิลา

แปลว่า ๒๔๘ บท
แปลว่า ๓๗ บท
แปลว่า ๑๒๐ บท
แปลว่า ๓๒๔ บท

๓. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยที่ ๒, ๓, ๔, ๕ เป็นธรรมชนิดไหน และแสดงเป็นพิเศษอย่างไร? 46ส
ตอบ ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยต่าง ๆ นั้น ดังนี้
นัยที่ ๒ เป็นธรรมที่ขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุ ต่างกัน (สาหรับรูป) หรือเป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ เหมือนกัน แต่
ธาตุ ต่างกัน (สาหรับจิต)
นัยที่ ๓ เป็นธรรมที่ขันธ์ต่างกัน อายตนะ และธาตุเหมือนกัน
นัยที่ ๔ เป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน และการแสดงจตุตถนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท
นัยที่ ๕ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ต่างกัน และการแสดงปัญจมนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท
๒. ข. ในนัยทั้ง ๑๔ นัยนั้น มีนัยไหนบ้างที่กลับประธานบทไม่มีเกหิจิ? 49ส
มีนัยไหนบ้างที่มีเกหิจิ ไม่มีกลับประธานบท
มีนัยไหนบ้างที่มีทั้งเกหิจิและกลับประธานบทได้ทั้งสอง
มีนัยไหนบ้างที่ไม่มีทั้งกลับประธานบทและเกหิจิทั้งสอง
ตอบ ข. ใน นัยทั้ง ๑๔ นัยนั้น
นัยที่กลับประธานบทอย่างเดียวมี ๒ นัยคือ ๑. จตุตถนยนิทเทส ๒. ปญฺจมนยนิทเทส
นัยที่มีเกหิจิอย่างเดียว มี ๓ นัยคือ ๑.ฉฏฺฐนยนิทเทส ๒. เอกาทสมนยนิทเทส ๓. เตรสมนยนิทเทส
นัยที่มีทั้งเกหิจิและกลับประธานบทได้ทั้งสองมี ๓ นัยคือ ๑. สตฺตมนยนิทเทส ๒. นวมนยนิทเทส ๓. ทสมนยนิทเทส
นัยที่ไม่มีทั้งกลับประธานบทและเกหิจิทั้งสองมี ๖ นัย คือ ๑. ปฐมนยนิทเทส ๒. ทุติยนยนิทเทส ๓. ตติยนยนิทเทส
๔. อฏฺฐมนยนิทเทส ๕. ทฺวาทสมนยนิทเทส ๖. จุทฺทสมนยนิทเทส
ปฐมนยสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๒. ข. จงแสดงคาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในปฐมนยนิทเทส ทั้งบาลีและคาแปล ? 40(4ข), 43(2ข)
ตอบ ข. คาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน ปฐมนยนิทเทส
ขนฺธาทิ อินฺทฺริยนฺตานิ
เอกสฏฺ ติ วุจฺจเร
อฏฺ วีส สมุปฺปาเท
โสฬเสว ตโต ปเร
พาหิรโต ติกทุเก
ปกฺขิปิตฺวาน โกสลา ฯ
พึงนับจานวนบทที่แสดงในปฐมนยนิทเทสนี้
มี ๓๗๑ บท ดังนี้ คือ
ตั้งแต่ขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึง อินทรีย์ ๒๒ เป็นที่สุด นั้น มี ๖๑ บท
ในปฏิจจสมุปบาท
มี ๒๘ บท
ธรรมที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไปนั้น
มี ๑๖ บท
เมื่อเอาติกบท ๖๖ และทุกบท ๒๐๐ บท จากพาหิรมาติกา
เข้ารวมกับบทที่อยู่ในอัพภันตรมาติกาแล้ว
คงเป็นจานวน ๓๗๑ บท
๑. ข. ขันธาทินิทเทส มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 41(1ก), 47ส, 53
ตอบ ข. ขันธาทินทิ เทสมี ๑๕ อย่างคือ
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๕) อินทริยนิทเทส
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๒) อายตนนิทเทส
๓) ธาตุนิทเทส
๖) ปฎิจจสมุปบาทนิทเทส ๗) สติปัฏฐานนิทเทส
๑๐) ฌานนิทเทส
๑๑) อัปปมัญญานิทเทส
๑๔) โพชฌังคนิทเทส
๑๕) มัคคนิทเทส
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๔) สัจจนิทเทส
๘) สัมมัปปธานนิทเทส
๑๒) ปัญจินทริยนิทเทส

๑. ข. จงบอกชื่อที่แสดงได้ทั้ง ๓ ประเภท ๑. เภทสุทธ ๒. เภทเอกมูลาทิ ๓. อเภท ว่ามีกี่นิทเทส คือ
นิทเทสอะไรบ้าง ? 52
๑. ข. ในขันธาทินิทเทส ๑๕ นั้น มีกี่นิทเทสที่แสดงได้ทั้ง เภทสุทธ เภทเอกมูลาทิ อเภท จงบอกชื่อนิทเทส
นั้น ๆ มาด้วย ? 48ส
ตอบ ข. นิทเทสที่แสดงทั้ง ๓ ประเภท เภทสุทธ, เภทเอกมูลาทิ, อเภท นั้นมี ๕ นิทเทส คือ
๑. ขันธนิทเทส
๒. อายตนนิทเทส ๓. ธาตุนิทเทส ๔. สัจจนิทเทส ๕. อินทริยนิทเทส
๓. ข. ในอายตนนิทเทส เภท เอกมูลาทิ มีจานวนเท่าไร? คืออะไรบ้าง? 39
ตอบ ในอายตนนิทเทส เภท เอกมูลาทิ มีจานวน ๑๑ คือ
๑) เอกมูล
๒) ทวิมูล
๓) ติมูล
๔) จตุมูล
๕) ปัญจมูล
๖) ฉมูล
๗) สัตตมูล ๘) อัฏฐมูล ๙) นวมูล
๑๐) ทสมูล ๑๑) เอกาทสมูล
๑. ก. ในอายตนนิทเทส? 51ส
อายตนะใด เป็นมูละได้อย่างเดียว
อายตนะใด เป็นมูลีได้อย่างเดียว
อายตนะใด เป็นได้ทั้งมูละและมูลี
อายตนะใด เป็นไม่ได้ทั้งมูละและมูลีทั้งสอง
ตอบ ก. ในอายตนนิทเทส
จักขายตนะ เป็นมูละได้อย่างเดียว
ธัมมายตนะ เป็นมูลีได้อย่างเดียว
โสตายตนะ จนถึง มนายตนะ เป็นได้ทั้งมูละและมูลี
เป็นไม่ได้ทั้งมูละและมูลีนั้น ไม่มี
๒. ก. เภทเอกมูลาทิ ของอินทริยนิทเทส มีเท่าไร? คืออะไรบ้าง ? 51ส, 55ส
ตอบ ก. เภทเอกมูลาทิ ของอินทริยนิทเทส มี ๒๑ คือ
๑..เอกมูล
๒. ทวิมูล
๓. ติมูล
๔. จตุมูล
๕. ปัญจมูล
๗. สัตตมูล
๘. อัฏฐมูล
๙. นวมูล
๑๐. ทสมูล
๑๑. เอกาทสมูล
๑๓. เตรสมูล
๑๔. จุททสมูล ๑๕. ปัณณรสมูล ๑๖. โสฬสมูล ๑๗. สัตตรสมูล
๑๙. เอกูนวีสติมูล ๒๐. วีสติมูล
๒๑. เอกวีสติมูล

๖. ฉมูล
๑๒. ทวาทสมูล
๑๘. อัฏฐารสมูล

๑. ข. มีข้อย่อย ๑-๔ ข้อย่อย มักจะถามของปฐมนยนิเทสดังนี้
๑. จงแปลปุจฉา และวิสัชนา พร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ?
๑. ค. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสัชนาในปุจฉาดังต่อนี้ ?
๑. ข. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
๑. ข. จงวิสัชนา (ทั้งบาลีและคาแปล) ในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) (ให้แปลวิสัชนา)?
ปุจฉา วิญฺ าณกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ? 41(1ข/4), 44(2/4)
วิสัชนา วิญฺ าณกฺขนฺโธ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต

วิชา : ธาตุกถา

7

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

วิญญาณขันธ์ [41(1ข) หรือ จิต ๘๙ ที่มีอารัมมณวิชานนลักขณะ] นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑
มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๓. ก. จงแสดงสัญญาขันธมูลี ทวิมูล ตามปฐมนย ทั้งสังคหิตะ และอสังคหิตะ พร้อมทั้งบาลีคาแปล? 39
ตอบ ก. จงแสดงสัญญาขันธมูลี ทวิมูล ตามปฐมนย ทั้งสังคหิตะ และอสังคหิตะ
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
รูป ขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์ และสัญ ญาขัน ธ์นี้ นับ สงเคราะห์ได้ด้วยขัน ธ์ ๓ คือ รูป ขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์ สัญ ญาขัน ธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
รูปขันธ์ เวทนาขัน ธ์ และสัญญาขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ สังขารขัน ธ์๑ วิญญาณขันธ์ ๑
มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๔. ก. จงแสดง ติมูล ในรูปักขันธมูล สังขารักขันธมูลี มาโดยละเอียด ? 39
ตอบ แสดง ติมูล ในรูปักขันธมูล สังขารักขันธมูลี ดังนี้
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา
รูป ขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์ สัญญาขัน ธ์ และสังขารขัน ธ์นี้ นับ สงเคราะห์ได้ด้ วยขัน ธ์ ๔ คือ รูปขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์
สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ
๑๐ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ เอเกน ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗
๒. จงแสดง อเภท ขันธนิทเทส ตามปฐมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 48ส
ตอบ ปุ. ปญฺจกฺขนฺธา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ขันธ์ ๕ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ปญฺจกฺขนฺธา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ขันธ์ ๕ นี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ปุ. ปญฺจกฺขนฺธา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?

วิชา : ธาตุกถา

8

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

ขันธ์ ๕ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ปญฺจกฺขนฺธา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
ขันธ์ ๕ นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี
ปุจฉา รูปายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 50(1ข/3)
วิสัชนา รูปายตน เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต
รูปายตนะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ รูปายตนะ ๑ รูปธาตุ ๑
ปุจฉา ธมฺมายตน กตีหิขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 53(1ค)
ตอบ ค. แปล ธัมมายตนะ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา ธมฺมายตน อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกายธาตุยา สงฺคหิต
ธัมมายตนะ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. จกฺขายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 42(1/5)
แปล จักขายตนะ และธัมมายตนะ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จกฺขายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ .
จักขายตนะ และธัมมายตนะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยวิญญาณขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙
มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ วิญญาณธาตุ ๗ (เว้นจักขายตนะ จักขุธาตุ)
ปุ. รูปายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 48(1ข/3)
วิ. รูปายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ.
รูปายตนะ และ ธัมมายตนะ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ ได้ด้วยขันธ์
๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ
ธัมมธาตุ
ปุจฉา มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 40(2/5), 41(1ข/4),
44(2/4), 55(1ข/3)
วิสัชนา มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ อสงฺขต ขนฺธโต เปตวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
มนายตนะ และ ธัมมายตนะนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้
ด้วย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๒. จงวิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทยในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? (มี ๒-๓ ข้อย่อย) ดังนี้
ปุ. ธมฺมายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ? 43ส(1/3), 51ส(1/2)
วิสัชนา ธมฺมายตน เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต
ธัมมายตนะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย วิญญาณขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ก. เภทเอกมูลาทิ ของอายตนนิทเทส มีจานวนเท่าไร คืออะไรบ้าง? และจงแสดง เอกมูล โดยมี มนายตนะ
เป็นมูล ธัมมายตนะเป็นมูลี ทั้งบาลีและภาษาไทย มาโดยละเอียด (เฉพาะสังคหิตะ) ? 44ส
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ตอบ ก. เภทเอกมูลาทิ ของอายตนนิทเทส มีจานวน ๑๑ คือ ๑. เอกมูล ๒. ทวิมูล ๓. ติมูล ๔. จตุมูล,
๕. ปัญจมูล ๖. ฉมูล ๗. สัตตมูล ๘. อัฏฐมูล ๙. นวมูล ๑๐. ทสมูล ๑๑. เอกาทสมูล
แสดงเอกมูล โดยมี มนายตนะเป็นมูละ ธัมมายตนะเป็นมูลี (เฉพาะสังคหิตะ)
ปุจฉา มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
มนายตนะและธัมมายตนะ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺฐหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
มนายตนะและธัมมายตนะนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๖. จงแปล และวิสัชนา ในบทดังต่อไปนี้ พร้อมบาลีและคาแปล ? 39
ก. จกฺขุวิญฺ าณธาตุ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ข. กตีหิ อสงฺคหิตา ?
ตอบ ก. (แปล) จักขุวิญญาณธาตุ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา จกฺขุวิญฺ าณธาตุ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา
จักขุวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ จักขุวิญญาณธาตุ ๑
ข. (แปล) จักขุวิญญาณธาตุ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา จกฺขุวิญฺ าณธาตุ จตูหิ ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
จักขุวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธัมมธาตุ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นจักขุวิญญาณธาตุ ๑) ธัมมธาตุ ๑
ปุ. ฆานวิญฺ าณธาตุ จ ธมฺมธาตุ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 54(1ข/2)
วิ. ฆานวิญญาณธาตุ จ ธมฺมธาตุ จ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ฆานวิญญาณธาตุ และ ธัมมธาตุ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นบั สงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้
ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ ฆานวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
ปุ. ทุกขสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 42(1/5)
แปล ทุกขสัจจะ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ทุกขสจฺจ ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ .
ทุกขสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑๘
ปุจฉา นิโรธสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 41(1ข/4), 44(2/4)
วิสัชนา นิโรธสจฺจ น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต.
นิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ได้ด้วย ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๗. จงแปล และ วิสัชนา ในบทดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งบาลีและคาแปล ? 39
ก. ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ข. กตีหิ อสงฺคหิตา ?
ตอบ ก. (แปล) ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
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ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ข. (แปล) ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ น เกหิจิ ขนฺเธน น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ
ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี
๑.ค. จงแสดงสัจจนิทเทส ที่เป็นอเภท (เฉพาะภาษาไทย, สังคหิตะ) ? 52
ตอบ ค. ปุจฉา สัจจะทั้ง ๔ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา สัจจะทั้ง ๔ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ปุจฉา ชีวิตินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 41(1ข/4)
วิสัชนา ชีวิตินฺทฺริย ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิต
ชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. ชีวิตินฺทริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ? 43(1ข/2)
วิสัชนา ชีวิตินฺทริย ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
ชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขัน ธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญ ญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ
โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. จกฺขุนฺทฺริยญฺจ ชีวิตินฺทฺริยญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ ? 46(1ข/3)
วิ. จกฺขุนฺทฺรยิ ญฺจ ชีวิตนิ ฺทฺริยญฺจ ตีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ .
จักขุนทรีย์ และชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๑๐
คือ โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นจักขายตนะ) มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นจักขุธาตุ) วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. อิตฺถินฺทฺริยญฺจ ชีวติ ินฺทฺริยญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 51(1ข/3)
วิ. อิตฺถินทฺริยญฺจ ชีวิตนิ ฺทฺรยิ ญฺจ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตานิ .
อิตถินทรีย์และชีวิตินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือรูปขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. ชีวิตินฺทริยญฺจ มนินฺทริยญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 42(1/5), 47(2ข/3),
50(1ข/3) (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ?43ส(2/3),
แปล ชีวิตินทรีย์ และมนินทรีย์ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ชีวิตินฺทริยญฺจ มนินฺทริยญฺจ ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
ชีวิตินทรีย์ และมนินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒ คือ
มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. อุเปกฺขินฺทริยญฺจ สมาธินฺทฺริยญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 49(1ข/3)
วิ. อุเปกฺขินทฺ ริยญฺจ สมาธินทฺ ริยญฺจ ทวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตานิ .
อุเบกขินทรีย์ และสมาธินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
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๒. ก. ปุจฉา พาวีสตินฺทฺริยานิ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต านิ? 40(2/5) 43ส(3/3), 51ส
(2/2), 52ส(2/2)
๑. ข. จงวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ในปุจฉาต่อไปนี้ ? 49ส
ปุจ. อินทรีย์ ๒๒ นีน้ ับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 49ส
ตอบ ก. วิสัชนา พาวีสตินทฺ ฺริยานิ จตูหิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ เตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ
อินทรีย์ ๒๒ เหล่านี้ นับ สงเคราะห์ได้ ด้วย ขัน ธ์ ๔ คือ รูปขัน ธ์ ๑ เวทนาขัน ธ์ ๑ สังขารขัน ธ์ ๑ วิญญาณขัน ธ์ ๑
อายตนะ ๗ คือ จักขายตนะ ๑ โสตายตนะ ๑ ฆานายตนะ ๑ ชิวหายตนะ ๑ กายายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๑๓ คือ จักขุธาตุ ๑ โสตธาตุ ๑ ฆานธาตุ ๑ ชิวหาธาตุ ๑ กายธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๒. ข. จงแสดงทวิมลู ของอินทริยนิทเทส โดยมี มนินทรีย์เป็นมูลี (เฉพาะสังคหิตะ) ตามปฐมนยนิทเทส ? 51ส,
55ส
ตอบ ข. แสดง ทวิมูล ของอินทริยนิทเทส โดยมี มนินทรีย์ เป็นมูลี (เฉพาะสังคหิตะ) ดังนี้
ปุ. จกฺขุนทฺ ฺริยญฺจ โสตินฺทฺรยิ ญฺจ มนินทฺ ฺริยญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ?
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ และมนินทรีย์ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จกฺขุนฺทริยญฺจ โสตินฺทฺริยญฺจ มนินฺทฺรยิ ญฺจ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ .
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ และมนินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์
อายตนะ ๓ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ
ธาตุ ๙ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ค. ปุจฉา สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าณ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 40(2/5)
ตอบ ค. วิสชั นา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญ าณ เอเกน ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิต
วิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 47(2ข/3), 52ส(1/2)
วิ. วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต.
นามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนี้ นั บสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. นามรูปปจฺจยา สฬายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 48(1ข/3)
วิ. นามรูปปจฺจยา สฬายตน ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต.
สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๖
คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ ธาตุ ๑๒ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆาน
ธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. นามรูปปจฺจยา สฬายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ? 43(1ข/2)
วิสัชนา นามรูปปจฺจยา สฬายตน ตีหิ ขนฺเธหิ ฉหายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต.
สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ อายตนะ ๖ คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๖ คือ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุ
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ปุ. รูปภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ? 45(1ข/3) วิสัชนาเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร?
52ส, 55ส
วิ. รูปภโว ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ปญฺจหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ สงฺคหิโต.
รูปภวะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๕ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๘ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญาณธาตุ ธัมมธาตุ
ปุ. รูปภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ? 51(1ข/3)
วิ. รูปภโว น เกหิจิ ขนฺเธหิ สตฺตหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต.
รูปภวะนี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอายตนะ ๗ คือ ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธาตุ ๑๐ คือ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ
กายธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
ปุ. เอกโวการภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ? 54(1ข/2)
วิ. เอกโวการภโว จตูหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต.
เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) มนายต
นะ ๑ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. ปริเทโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ? 42(1/5)
แปล ปริเทวะ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ปริเทโว เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตานิ .
ปริเทวะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ สัททายตนะ ๑ สัททธาตุ ๑๘
ปุ. อิทฺธิปาโท กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต ? 44(2/4)
วิสัชนา อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิโต.
อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัม
มายตนะ ๑ ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. อิทธิปาโท กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต ? 49(1ข/3)
วิ. อิทฺธิปาโท ตีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิโต.
อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ
โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๒. ฆ. ปุจฉา ฌาณ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต ? 40(2/5)
ตอบ ฆ. วิสัชนา ฌาณ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต
ฌานนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ วิญญาณขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายต
นะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. ฌาน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต ? 45(1ข/3)
วิ. ฌาน ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิต.
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ฌานนี้นบั สงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ
๑๐ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
ปุ. กุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 42(1/5)
แปล กุศลธรรม นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. กุสลา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ .
กุศลธรรม นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณ
ธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
ปุ. อพฺยากตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 47(2ข/3)
วิ. อพฺยากตา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
อัพยากตธรรมนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘
ปุ. สกิลิฏฺ า ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 45(1ข/3)
วิ. สกิลิฏฺ า ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวหี ายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
สังกิลิฏฐธรรม นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
ปุ. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 46(1ข/3)
วิ. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
อุเบกขาสหคตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒ คือ
มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นกายวิญญาณธาตุ) ธัมมธาตุ ๑
ปุ. อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 48(1ข/3)
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ
ปุ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 49(1ข/3)
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวหี ายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมเหล่านี้ ยกเว้นนิพพานทีน่ ับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์
๕ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 55(1ข/3)
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย โอฬาริ
กายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
ปุ. อสงฺขตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 46(1ข/3), 50(1ข/3)
วิ. อสงฺขตา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
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อสังขตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ได้ด้วยธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๒. ง. ปุจฉา จิตฺตสมฺปยุตฺตา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 40(2/5)
ตอบ ง. วิสัชนา จิตฺตสมฺปยุตฺตา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
จิตตสัมปยุตตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. โน อุปาทา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 51(1ข/3)
วิ. โน อุปาทา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
โน อุปาทาธรรมเหล่านี้ ยกเว้นนิพพานทีน่ ับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕
อายตนะ ๓ คือ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๙ คือ โผฏฐัพพธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ
ปุจฉา อรณา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 39 (4ข)
ตอบ แปล และวิสัชนา ในปุจฉา ดังต่อไปนี้
(แปล) อรณธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา อรณา ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
อรณธรรมนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕ (ทั้งหมด)
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ทุติยนยสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๒. ก. จงแสดงคาถา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุตยิ นยนิทเทสพร้อมด้วยคาแปล ? 41
๒. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสนั้น มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 44(3ก), 46(2ก), 47ส, 54ส
ตอบ ก. แสดงคาถา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส พร้อมด้วยคาแปล ดังนี้
ทสายตนา สตฺตรส ธาตุโย
สตฺตินฺทฺรยิ า อสญฺ ภโว เอกโวการภโว
ปริเทโว สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ อนิทสฺสน
ปุนเทว สปฺปฏิฆ อุปาทาติ ฯ
41, 44(3ก), 46(2ก) บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุตยิ นยนิทเทสนี้ มี ๔๒ บท คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗
(เว้นธัมมธาตุ) รูปอินทรีย์ ๗ มีจักขุนทรีย์ เป็นต้น จนถึงปุริสินทรีย์ เป็นที่สุด อสัญญีภพ ๑ เอกโวการภพ ๑
ปริเทวบท ๑ สนิทัสสนสัปปฏิฆบท ๑ อนิทัสสนสัปปฏิฆบท ๑ สัปปฏิฆบท ๑ อุปาทาบท ๑ รวม ๔๒ บท
๒. ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสนั้น สาหรับจิตแสดงอย่างไร และมีกี่นิทเทสคือ นิท
เทสอะไรบ้าง ? 47ส
ตอบ ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส สาหรับจิตนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ เหมือนกัน แต่
ธาตุต่างกัน มี ๗ นิทเทสคือ ๑. จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส ๒. โสตวิญญาณธาตุนิทเทส ๓. ฆานวิญญาณธาตุนิทเทส
๔. ชิวหาวิญญาณธาตุนิทเทส ๕. กายวิญญาณธาตุนิทเทส ๖. มโนธาตุนิทเทส ๗. มโนวิญญาณธาตุนิทเทส
๒. ก. ติกมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส มีกี่นิทเทส ? คืออะไรบ้าง ?53ส
ตอบ ก. ติกมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส มี ๒ นิทเทส คือ
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส ๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส
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๒. ก. พาหิรมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสนั้น มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 53
ตอบ ก. พาหิรมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสนั้น มี ๕ นิทเทส คือ
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส
๓. สนิทัสสนปทนิทเทส
๔. สัปปฏิฆปทนิทเทส
๕. อุปาทาปทนิทเทส
๒. ก. บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์รูป ๒๕ โดยความเป็นขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุตา่ งกัน มีกี่นิทเทส
คือนิทเทสอะไรบ้าง อยู่ในนิทเทสใด ? 49
ตอบ ก. บทนิทเทสทีน่ ับสงเคราะห์รปู ๒๕ โดยความเป็นขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุต่างกัน มี ๒ นิทเทส คือ
๑. โผฏฐัพพายตนนิทเทส อยู่ในอายตนะนิทเทส
๒. โผฏฐัพพธาตุนทิ เทส อยูใ่ นธาตุนิทเทส
๒. ก. บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป 11 (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นขันธ์ เหมือนกัน แต่อายตนะ
ธาตุต่างกัน มีกี่นิทเทส? คือนิทเทสอะไรบ้าง? 50, 54
ตอบ ก. บทนิทเทสทีน่ ับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป 11 (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นขันธ์ เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุ
ต่างกัน มี ๒ นิทเทส คือ ๑. เอกโวการภวนิทเทส ๒. อสัญญีภวนิทเทส
๓. บทนิทเทสดังต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมอะไรที่ขันธ์ ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ชีวิตินทริยนิท
เทส, สุขินทริยนิทเทส, อสังขตปทนิทเทส,เจตสิกปทนิทเทส, จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส ? 43ส
ตอบ ชีวิตินทรีย์
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน
สุขินทรีย์
นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
อสังขตธรรม
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เจตสิกธรรม
นับสงเคราะห์ สุขุมรูป นิพพาน
จิตตานุปริวัตติธรรม นับสงเคราะห์ นิพพาน
๒. จงแสดง จักขายตนนิทเทส, ชิวหาวิญญาณธาตุนทิ เทส ตามทุติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 52
ตอบ แสดง จักขายตนนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. จักขายตนะ นี้ นับสงเคราะห์รปู ๒๗ (เว้นจักขุปสาท) โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้ แต่นบั สงเคราะห์โดยความเป็น
จักขายตนะ จักขุธาตุ ไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิ. รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ จักขายตนะ มนายตนะ ธาตุ ๘ คือ จักขุ
ธาตุ วิญญาณธาตุ ๗
แสดง ชิวหาวิญญาณธาตุนทิ เทส ตามทุตยิ นยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. ชิวหาวิญญาณธาตุ นี้ นับสงเคราะห์วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะได้แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเป็นชิวหาวิญญาณธาตุ ไม่ได้ วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. วิญญาณธาตุ ๖ ทีเ่ หลือเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑ ธัมม
ธาตุ ๑
๓. ข. จงแสดง รูปายตนนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 44
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ตอบ ข. ปุ. รูปายตนะ นี้นับสงเคราะห์รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความ
เป็นรูปายตนะ รูปธาตุ ไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ มนายตนะ ธาตุ ๘
คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา รูปธาตุนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส ? 45ส (เฉพาะภาษาไทย) ? 46ส
ตอบ ปุจ. รูปธาตุนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความ
เป็นรูปายตนะ รูปธาตุไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธาตุ
๘ คือ รูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗
๓. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนา ทั้งบาลีและคาแปล ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 40
๒. ข. จงวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 49
ปุจฉา รูปธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา? 40(3). 49(2ข)
ปุจฉา สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 40(3). 49(2ข)
ตอบ [40 (แปล) รูปายตนะนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นรูปายตนะ รูปธาตุไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?]
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ
รูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗
[40 (แปล) สัปปฏิฆธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๖ โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความ
เป็น โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ไม่ได้ สุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เท่าไร ?]
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
สุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑
ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 50, 54
ปุจฉา. ฆานวิญญ
ฺ าณธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 50, 54
ปุจฉา. ปริเทเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 50, 54
ตอบ ข. แปลปุจฉา พร้อมวิสัชนาเป็นภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา. ฆานวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์และ มนายตนะได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ฆานวิญญาณธาตุ ไม่ได้
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิสัชนา. วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา. ปริเทวนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นสัททารมณ์) โดยความเป็น รูปขันธ์ ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น
สัททายตนะ สัททธาตุ ไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ สัททายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๘
คือ สัททธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ข. จงแสดง กายวิญญาณธาตุนิทเทส อุปาทาปทนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส? (เฉพาะภาษาไทย) 53(2ข),
55(2ก)
ตอบ ข. ปุ. กายวิญญาณธาตุ นี้ นับสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖ ทีเ่ หลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น กายวิญญาณธาตุ ไม่ได้ วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ กายวิญญาณ
ธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ. อุปาทายรูป ๒๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ ปถวี เตโช วาโย โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้ แต่นับสงเคราะห์
โดยความเป็น โอฬาริกายตนะ ๙ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๙ ธัมมธาตุ ๑ (เว้นโผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ)
ไม่ได้ ปถวี เตโช วาโย เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. ปถวี เตโช วาโย เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้น
โผฏฐัพพายตนะ) มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นโผฏฐัพพธาตุ) วิญญาณธาตุ ๗
ธัมมธาตุ ๑
๒. ก. ถ้าวิสัชนาแปลว่า วิญญาณธาตุ ๖ ทีเ่ หลือเหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒
คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑. คาปุจฉาเป็นภาษาบาลีวา่ อย่างไร ? 50ส
ตอบ ก. คาปุจฉาเป็นภาษาบาลีว่า
ปุจฉา มโนธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
๒. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสชั นาทั้งบาลีและคาแปล ในปุจฉาต่อไปนี?้ 45
ก. ปุ. มโนธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 45
ข. ปุ. สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺ
คเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 45
ตอบ ก. แปล มโนธาตุนี้ นับสงเคราะห์วญ
ิ ญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์และมนายตนะได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นมโนธาตุ ไม่ได้
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?
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วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ข. สนิทัสสนธรรมนี้ นับสงเคราะห์รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นรูปายตนะ รูปธาตุ ไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวหี ายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา. รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ มนายตนะ ธาตุ ๘ คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๓. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้
ก. ปุจ. มโนวิญญาณธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 47
ข. ปุจ. อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 47
ตอบ แปลปุจ. พร้อมวิสัชนาทั้งบาลี และภาษาไทย
ก. ปุจ. มโนวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ ได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นมโนวิญญาณธาตุ ไม่ได้
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้นนับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ ทฺวาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
แปล วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น นั บสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขัน ธ์ ๔ คือ รูป ขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์ สัญ ญาขัน ธ์
สังขารขันธ์ อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๒ คือโอฬาริกธาตุ ๑๐ มโน
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ข. ปุจ. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ นับสงเคราะห์รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้แต่นับสงเคราะห์
โดยความเป็น โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) ไม่ได้ รูปารมณ์และสุขุมรูป
๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
แปล รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริ
กายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๖ (เว้นรูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗)
๒. บทนิทเทสต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมอะไรที่ขันธ์เหมือนกันแต่ อายตนะ ธาตุต่างกัน
อิตถินทริยนิทเทส, ปริเทวนิทเทส, สัปปฏิฆปทนิทเทส, สนิทัสสนปทนิทเทส, อุปาทาปทนิทเทส? 51
ตอบ บทนิทเทสต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมต่อไปนีท้ ี่ ขันธ์เหมือนกันแต่อายตนะ ธาตุต่างกัน
อิตถินทริยนิทเทส
นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒
ปริเทวนิทเทส
นับสงเคราะห์ รูป ๒๗(เว้นสัททารมณ์)
สัปปฏิฆนิทเทส
นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๖
สนิทัสสนปทนิทเทส นับสงเคราะห์ รูป ๒๗(เว้นรูปารมณ์)
อุปาทาปทนิทเทส นับสงเคราะห์ ปถวี เตโช วาโย
๓. ก. จงแสดง ปุริสินทริยนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 43
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ตอบ ก. ปุ. ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
ปุริสินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้ / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้นนับสงเคราะห์
ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๒. ข. ให้แปลและวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลปุจฉาต่อไปนี้
ปุ. ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 48
ตอบ ข. แปล วิสัชนา 
๒. ข. จงแสดง อสัญญีภวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 46
๒. ข. จงแสดง เอกโวการภวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 55
ตอบ
(46) ข. แสดงอสัญญีภวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ดังนี้
(55)-> ข. แสดง เอกโวการภวนิทเทส ตามทุตยิ นยนิทเทส ดังนี้
ปุ. (46 = อสญฺ ีภเวน) เอกโวการภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
(46 = อสัญ ีภวะนี้) เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นรูปายตนะ ธัมมายตนะ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้
โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ตีหายตเนหิ นวหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๔. จงแสดง เอกโวการภวนิทเทส และ อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย)
ทั้งปุจฉาและวิสัชนา? 42
ตอบ ปุจฉา เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นรูปายตนะ ธัมมายตนะ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้
โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑
ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ โดยความเป็น รูปขันธ์ ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) ไม่ได้
รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา.รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙
(เว้นรูปายตนะ) มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) วิญญาณธาตุ ๗
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๒. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนา พร้อมด้วยคาแปลใน ปริเทวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส ? 41
ตอบ ข. แสดงปุจฉา พร้อมวิสัชนา ปริเทวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส
ปุจฉา ปริเทเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
ปริเทวนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นสัททารมณ์) โดยความเป็น รูปขันธ์ ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น
สัททายตนะ สัททธาตุ ไม่ได้ รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ สัททายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๘
คือ สัททธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ก. ตั้งแต่ปฐมนยนิทเทสจนถึงสัตตมนยนิทเทสนั้น ปุริสินทริยนิทเทส แสดงได้กี่นัย คืออะไรบ้าง ? 48
ตอบ ก. ตั้งแต่ปฐมนยนิทเทสถึงสัตตมนยนิทเทสนั้น ปุริสินทริยนิทเทส แสดงได้ ๖ นัย
๑. ปฐมนย
๒. ทุติยนย
๓. ตติยนย
๔. จตุตฺถนย ๕. ปญฺจมนย
๖.ฉฏฺ นย
๒. ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส และตติยนยนิทเทสนั้นต่างกันหรือเหมือนกัน ? 44ส
ตอบ ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสและตติยนยนิทเทสนั้น ต่างกัน
ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิเทสนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุต่างกัน (สาหรับรูป)
หรือ เป็นธรรมที่ขันธ์อายตนะเหมือนกัน แต่ธาตุต่างกัน (สาหรับจิต)
ส่วนธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ต่างกันแต่อายตนะธาตุเหมือนกัน
ตติยนยอสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๒. ก. จงแสดงคาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส พร้อมทั้งคาแปล ? 42
ตอบ ก. แสดงคาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส คือ
๑) ตโย ขนฺธา ตถา สจฺจา
อินฺทฺรยิ านิ จ โสฬส
ปทานิ ปจฺจยากาเร
จุทฺทสูปริ จุทฺทส
๒) สมตึส ปาทา โหนติ
โคจฺฉเกสุ ทสฺสวถ
ทุเว จูฬนฺตรทุกา
อฏฺ โหนติ มหนฺตราติ ฯ
๑) นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส ดังนี้ คือ เจตสิกขันธ์ ๓, สัจจะ ๓
คือ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ อินทรีย์ ๑๖ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕, มนินทรีย์ ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท
(เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ อุปปัตติภวะ ปริเทวะ) บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นอิทธิบาท จิต)
๒) บท ๓๐ บท ที่อยู่ในโคจฺฉก ๑๐, อปัจจยบท อสังขตบท ที่อยู่ในจูฬนฺตรทุก, บท๘ ที่อยู่ใน มหันตรทุก รวม ๙๐ บท
๔. ก. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส มีเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 44
ตอบ ก. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทส มี ๙๐ บท คือ เจตสิกขันธ์ ๓ สัจจะ ๓ คือ สมุทยสัจจะ
นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ, อินทรีย์ ๑๖ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕ มนินทรีย์ ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นวิญญาณ นามรูป
สฬายตนะ อุปปัตติภวะ ปริเทวะ), บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นอิทธิบาท จิต) บท ๓๐ บท ที่อยู่ในโคจฉก
๑๐ อปัจจยบท อสังขตบท ที่อยู่ในจูฬันตรทุก, บท ๘ บท ที่อยู่ในมหันตรทุก
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๓. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้นมีกี่บท ? ขันธ์ ๕ กับสัจจะ ๔ นั้นแสดงได้กี่บท?
อะไรบ้าง ? 47ส
ตอบ ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในติยนยนิทเทสนั้นมี ๙๐ บท และ ขันธ์ ๕ แสดงได้ ๓ บทคือ เวทนาขัน ธ์
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ หรือเจตสิกขันธ์ ๓ สัจจะ ๔ แสดงได้ ๓ บท คือ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ
๓. ก. ในตติยนยนิทเทส บทนิทเทสที่องค์ธรรมได้ ๒ ขันธ์ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ นับสงเคราะห์เวทนา
สัญญา นิพพาน โดยความเป็นขันธ์ต่างกัน แต่อายตนะธาตุเหมือนกันมีจานวนกี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง ?53ส
ตอบ ก. มีจานวน ๔ นิทเทสคือ
๑. ชีวิตินทริยนิทเทส ๒. ชาตินทิ เทส ๓. ชรานิทเทส ๔. มรณนิทเทส
๓. ก. นิพพาน เป็นองค์ธรรมของนิทเทสอะไรบ้าง เมื่อนามาแสดงตามตติยนยนิทเทสแล้ว, นับสงเคราะห์
ธรรมอะไรที่ ขันธ์ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุเหมือนกัน? 51ส
ตอบ ก. นิพพานเป็นองค์ธรรมของนิทเทส ๓ นิทเทส คือ นิโรธสัจจนิทเทส อัปปัจจยปทนิทเทส อสังขตปทนิทเทส
เมื่อนามาแสดงตามตติยนยนิทเทสแล้ว นับสงเคราะห์ เวทนา, สัญญา, สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็น ขันธ์ต่างกัน แต่
อายตนะ ธาตุเหมือนกัน
๒. ข. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น มีกี่บท และอินทริยนิทเทสที่ไม่ทรงแสดงใน
ตติยนยนิทเทสนั้น มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 50ส
ตอบ ข. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น มี ๙๐ บท และอินทริยนิทเทสที่ไม่ทรงแสดงในตติยนย
นิทเทสนัน้ มี ๖ บท คือ ปสาทอินทรีย์ ๕ (หรือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์) มนินทรีย์
๓. ก. อินทริยนิทเทส ที่แสดงในตติยนยนิทเทสได้นั้น มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ? 50
ตอบ ก. มี ๑๖ คือ
๑. อิตถินทริยนิทเทส
๒. ปุริสินทริยนิทเทส
๓. ชีวิตินทริยนิทเทส
๕. ทุกขินทริยนิทเทส
๖. โสมนัสสินทริยนิทเทส ๗. โทมนัสสินทริยนิทเทส
๙. สัทธินทริยนิทเทส
๑๐. วิริยินทริยนิทเทส
๑๑. สตินทริยนิทเทส
๑๓. ปัญญินทริยนิทเทส
๑๔. อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยนิทเทส
๑๖. อัญญาตาวินทริยนิทเทส

๔. สุขินทริยนิทเทส
๘. อุเปกขินทริยนิทเทส
๑๒. สมาธินทริยนิทเทส
๑๕. อัญญินทริยนิทเทส

๓. ก. ปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท คืออะไรบ้าง ? 55
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น มี ๑๔ บท คือ
๑.อวิชชา ๒. สังขาร
๓. ผัสสะ
๔. เวทนา ๕. ตัณหา ๖.อุปาทาน
๗. กัมมภวะ
๘.ชาติ
๙.ชรา
๑๐.มรณะ ๑๑. โสกะ ๑๒.ทุกข์
๑๓. โทมนัสสะ
๑๔. อุปายาสะ
๓. ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทสนั้น นิทเทสที่นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น
สังขารขันธ์ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้นั้น มีกี่นิทเทส? คือนิทเทส
อะไรบ้าง ? 52
ตอบ ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทสนั้น นิทเทสที่นบั สงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น
สังขารขันธ์ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้นั้น มี ๗ นิทเทส คือ
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๓. ผัสสนิทเทส
๗. อุปายาสนิทเทส

๔. ตัณหานิทเทส

๔. ก. จงแสดง ปุจฉา วิสัชนา พร้อมคาแปล ในสมุทยสัจจปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส ? 40
ตอบ ก. ปุจฉา สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
สมุทยสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสีย
แล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๒. ข. จงแสดงปุจฉาวิสัชนา นิโรธสัจจนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 42
๓. จงแปลปุจฉา พร้อมทั้งวิสัชนาเป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 51
ก. ปุจฉา. นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 49ส(1/2), 51
ข. ปุจฉา. จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 51
ตอบ
ปุจฉา นิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็น ขันธ์ไม่ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ ย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
แปล เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ข. จิตตานุปริวัตติธรรมนี้ นับสงเคราะห์ นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ไม่ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
แปล นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ได้ด้วย ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑
๓. ก. ปุจฺฉา อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 48ส
ตอบ ก. แปล อิตถินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ไม่ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
เวทนา สัญญา สังขารนิพพานเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
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วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๔. อินทริยนิทเทส ที่แสดงในตติยนยนิทเทสได้นั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ให้แสดงบทที่ ๓ มาเป็นตัวอย่าง
ทั้งไทยและบาลี ? 47
ตอบ มี ๑๖ บท คือ อิตถินทริยนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ชีวิตินทริยนิทเทส เวทนินทรีย์ ๕ บท อินทรีย์ที่เหลืออีก ๘
บทมีสัทธินทรีย์เป็นต้น จนถึง อัญญาตาวินทรีย์ เป็นที่สุด
แสดงบทที่ ๓ คือ ชีวิตินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
๓. ข. จงแสดงปุจฉา วิสัชนา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยในชีวิตินทริยนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส ? 52
ตอบ ข. แสดงปุจฉา วิสัชนา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยในชีวติ ินทริยนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา. ชีวิตินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา
กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล ชีวิตินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน โดยความเป็น รูปขันธ์ สังขารขันธ์ไม่ได้ แต่นบั สงเคราะห์
โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา ฯ
แปล. เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานทีน่ ับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้
ด้วย ขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ก. บทนิทเทสต่อไปนี้นบั สงเคราะห์ธรรมอะไรที่ขนั ธ์ต่างแต่อายตนะ ธาตุเหมือนกัน? ปุริสินทริยนิทเทส,
อวิชชานิทเทส, โสกนิทเทส, ชรานิทเทส, จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส? 49
ตอบ ก. นิทเทสต่อไปนี้นับสงเคราะห์ธรรมที่ขันธ์ต่าง แต่อายตนะ ธาตุเหมือนกัน
ปุรินสินทริยนิทเทส
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
อวิชชานิทเทส
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
โสกนิทเทส
นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
ชรานิทเทส
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน
จิตตานุปริวตั ติปทนิทเทส
นับสงเคราะห์ นิพพาน
๒. ข. บทนิทเทสดังต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมอะไรที่ขันธ์ ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน
สุขินทริยนิทเทส, อสังขตปทนิทเทส, เจตสิกปทนิทเทส. จิตตานุปริวตั ติปทนิทเทส ?53ส
ตอบ ข. บทนิทเทสดังต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมที่ขันธ์ ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน
สุขินทริยนิทเทส
นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
อสังขตปทนิทเทส
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เจตสิกปทนิทเทส
นับสงเคราะห์ สุขุมรูป นิพพาน
จิตตานุปริวตั ติปทนิทเทส นับสงเคราะห์ นิพพาน
๓. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 53
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ตอบ
อุเปกขินทริยนิทเทส
ปุจฉา. อุเปกฺขนิ ฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา, เต
ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อุเบกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ไม่ได้ แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้,
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ดว้ ยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นบั สงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส
ปุจฉา กิเลเสหิ เจว สงฺกเิ ลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
กิเลสสังกิเลสิกธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้,
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านัน้ ยกเว้นนิพพานที่นบั สงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาภาษาไทย ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. อวิชฺชาย เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุ สงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 55ส(2/2)
ตอบ แปล ปุ. อวิชชา นี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น สังขารขันธ์ ไม่ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ.
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
๓. จงแสดง เวทนานิทเทส (ในปฏิจจสมุปบาท) อัปปัจจยปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส (เฉพาะ
ภาษาไทย) ? 54
ตอบ ปุ. เวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยผัสสะเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น
เวทนาขันธ์ ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ.
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นบั สงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุ.
อัปปัจจยธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็นขันธ์ ไม่ได้
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
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เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
เวทนา สัญญาสังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑

๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 46
ปุ. ชาติยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ปุ. กิเลเสหิ เจว สกิลิฏฺเ หิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ตอบ แปล ปุ . ชาติ นี้นับ สงเคราะห์ เวทนา สัญ ญา นิพพาน โดยความเป็น รูป ขัน ธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้ แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขัน ธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้
ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
แปล ปุ. สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกิเลสและเร่าร้อนเหล่านี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความ
เป็ น สังขารขัน ธ์ ไม่ได้ แต่ นับ สงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ เวทนา สัญ ญา สุขุมรูป
นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
เวทนา สัญ ญา สุขุมรูป นิพ พาน เหล่านั้น ยกเว้น นิพพานที่นับ สงเคราะห์โดยความเป็ นขัน ธ์เ สีย แล้ว นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ข. จงแปลและวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้? 55
ปุ. มรเณน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา?
ตอบ ข. แปล ปุ. มรณะนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้ แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านัน้ ยกเว้นนิพพานทีน่ ับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์
ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. จงแสดง ฌานนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 48
ตอบ ปุ. ฌาเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา
กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ฌานนี้ นับสงเคราะห์ สัญ ญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นเวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้ สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
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สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย
ขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ข. จงแสดงจิตตสัมปยุตตปทนิทเทส มาโดยละเอียดตามตติยนยนิทเทส ? 45
ตอบ ข. แสดงจิตตสัมปยุตตปทนิทเทสดังนี้
ปุจฉา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
สุขุมรูป นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา. สุขุมรูป
นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ข. จงแสดง จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส ? (เฉพาะภาษาไทย) ? 43
ตอบ ข. ปุ. จิตตสังสัฏฐธรรมนี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ ด้วยขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย
รูปขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ข. ในอสังขตปทนิทเทสนั้น จะแสดงตาม ตติยนยนิทเทส ว่าอย่างไร? 44(4ข), 49
ตอบ ข. แสดง อสังขตปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส
ปุจ. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา
กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล อสังขตธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็นขันธ์ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
แปล เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. ก. บทนิทเทสดังต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ ธรรมอะไรที่ขันธ์ต่าง แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ? 41
มัคคสัจจนิทเทส, โสกนิทเทส, มรณนิทเทส, ฌานนิทเทส, จิตตสหภุปทนิทเทส
ตอบ ก. บทนิทเทสต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมที่ ขันธ์ต่าง แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ดังนี้
มัคคสัจจะ นี้
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
โสกะ นี้
นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
มรณะ นี้
นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน
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นับสงเคราะห์ สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
นับสงเคราะห์ นิพพาน

๓. ก. จงแสดงธรรมที่นับสงเคราะห์บทนิทเทสต่อไปนี้ ตามตติยนยนิทเทส ? ฌานนิทเทส เหตุปทนิทเทส
เจตสิกปทนิทเทส จิตตสหภุปทนิทเทส? 45
ตอบ ก. ธรรมที่ฌานนิทเทสนับสงเคราะห์ได้คือ สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
ธรรมที่เหตุปทนิทเทสนับสงเคราะห์ได้คือ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
ธรรมที่เจตสิกปทนิทเทสนับสงเคราะห์ได้คือ สุขุมรูป นิพพาน
ธรรมที่จิตตสหภูปทนิทเทสนับสงเคราะห์ได้คือ นิพพาน
๓. ข. จงแสดงธรรมที่ขันธ์ตา่ งกัน แต่อายตนะและธาตุเหมือนกัน ของนิทเทสดังต่อไปนี้ ? 50
โสกนิทเทส, สัญญานิทเทส, มัคคนิทเทส, ชีวิตินทริยนิทเทส, จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส
ตอบ ข. แสดงธรรมที่ขันธ์ต่างกัน แต่อายตนะและธาตุเหมือนกัน ของนิทเทสดังนี้
โสกนิทเทส
คือ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญานิทเทส
คือ เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
มัคคนิทเทส
คือ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
ชีวิตินทริยนิทเทส
คือ เวทนา สัญญา นิพพาน
จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส คือ สุขุมรูป นิพพาน
๓. ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงในตติยนยนิทเทส และจตุตถนยนิทเทส เป็นธรรมชนิดไหน และทรง
แสดงอย่างไร ? 41
ตอบ ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น เป็น ธรรมที่ ขันธ์ต่างกัน อายตนะ ธาตุเ หมือนกั น
ส่วนธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทส เป็นธรรมที่ ขันธ์ อายตนะ ธาตุเหมือนกัน และการแสดงใน
จตุตถนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท
จตุตฺถนยสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๔. ก. จงแสดงคาถาพร้อมทั้งคาแปลในจตุตถนยนิทเทส ? 50
๔. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท คืออะไรบ้าง ? 51
๔. จงแสดงคาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทส พร้อมทั้งพระบาลีและคาแปล? 52ส
ตอบ (50) ก. คาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทส
เทฺว สจฺจา ปนฺนรสินฺทฺริยา
เอกาทส ปฏิจจฺ สมุปฺปาทา
อุทฺธ ปุน เอกาทส
โคจฺฉกปทเมตฺถ ตึสวิธ.
(50, 51) (บทที่)พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทสนั้น มี ๖๙ บท คือ สัจจะ ๒ (เว้นทุกขสัจจะ-นิโรธสัจจะ)
อินทรีย์ ๑๕ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕ ชีวิตินทรีย์ ๑ มนินทรีย์ ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ (เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
เวทนา อุปปัตติภวะ ชาติ ชรา มรณะ) บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๑ บท คือ สติปัฏฐาน สัมมัปธาน อัปปมัญญา
ปัญจินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มัคคังคะ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข์ มนสิการ บทที่อยู่ในโคจฉก ๓๐ บท รวม ๖๙ บท
๔. ก. บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐,๔๑,๔๒,๔๓,๔๔,๔๕ มีอย่างละกี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง ? ตามจตุตถนยนิทเทส ? 52
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๔. จงบอกชื่อบทนิทเทสที่นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒, ๔๐ ที่แสดงตามจตุตถนยนิทเทส? 48
๓. ข. ในจตุตถนยนิทเทส มีนิทเทสใดบ้าง ที่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ขันธ์ อายตนะ ธาตุเหมือนกันและ
บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔, สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ มีกี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง? 51ส
ตอบ ก. บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ มี ๔ นิทเทส คือ ๑. กิเลสปทนิทเทส
๒. กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส ๓. กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส ๔. กิเลสกิเลสสัมปยุตตปทนิทเทส
บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๑ ไม่มี
บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒ มี ๕ นิทเทส คือ ๑. สัญโญชนปทนิทเทส
๒. สัญโญชนสัญโญชนิยปทนิทเทส
๓. นีวรณปทนิทเทส
๔. นีวรณนีวรณิยปทนิทเทส
๕. นีวรณนีวรณสัมปยุตตปทนิทเทส
บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๓ มี ๑ นิทเทส คือ สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตปทนิทเทส
บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔ มี ๑ นิทเทส คือ เหตุปทนิทเทส
บทนิทเทสที่นบั สงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๕ มี ๒ นิทเทส คือ ๑. เหตุสเหตุกปทนิทเทส
๒. เหตุเหตุสัมปยุตตปทนิทเทส
๓. ข. ในโคจฉกะใดบ้าง บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์สงั ขารเจตสิก ๔๙ (เว้นทิฏฐิ) โดยความเป็นขันธ์
อายตนะธาตุเหมือนกัน (ตามนัย ๔) ว่ามีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ?53ส
ตอบ ข. บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์สงั ขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นทิฏฐิเจตสิก ๑) โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ
เหมือนกันนัน้ มี ๔ นิทเทส คือ
๑. คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส
๒. ปรามาสปทนิทเทส
๓. ปรามาสปรามัฏฐปทนิทเทส
๔. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส
๕. ข. ในจตุตถนยนิทเทสนั้นมีนิทเทสใดบ้าง ที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์ มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง จง
บอกชื่อนิทเทสนั้นมาด้วย? 44
ตอบ ข. ในจตุตถนยนิทเทสนั้นบทนิทเทส ที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์นั้นมี ๓ นิทเทส คือ
๑. อิตถินทริยนิทเทส
๒. ปุริสินทริยนิทเทส
๓. ปริเทวนิทเทส
๕. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปนี้ ตาม
จตุตถนยนิทเทส ? 42
๑) สังขารนิทเทส
๒) อุปาทานนิทเทส
๓) โสกนิทเทส
๔) อธิโมกขนิทเทส
ตอบ ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปนี้
๑) สังขารนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สังขาร
๒) อุปาทานนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อุปาทาน
๓) โสกนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัสส อุเบกขาเวทนา
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โสกะ
๔) อธิโมกขนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙
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องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อธิโมกข์
๔. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกและองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทส ของนิท
เทส ดังต่อไปนี้? 41
ก. สมุทยสัจจนิทเทส
ข. ปุริสินทริยนิทเทส
ค. ทุกขินทริยนิทเทส
ฆ. สมาธินทริยนิทเทส
ง. ปริเทวนิทเทส
ตอบ ก. สมุทยสัจจนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สมุทยสัจจะ
ข. ปุริสินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุขุมรูป ๑๕
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ปุริสินทรีย์
ค. ทุกขินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุข โสมนัส โทมนัส อุเบกขา
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ทุกขินทรีย์
ฆ. สมาธินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สมาธินทรีย์
ง. ปริเทวนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุสัททะ
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ปริเทวจิตตชสัททะ
๔. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทสของนิท
เทสดังต่อไปนี้ อิตถินทริยนิทเทส ปัญญินทริยนิทเทส โทมนัสสนิทเทส อัปปมัญญานิทเทส ? 43
ตอบ ก. อิตถินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุขุมรูป ๑๕
อิตถินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อิตถินทรีย์
ปัญญินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙
ปัญญินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ปัญญินทรีย์
โทมนัสสนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัสส อุเบกขา
โทมนัสสนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โทมนัสส
อัปปมัญญานิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
อัปปมัญญานิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อัปปมัญญา
๔. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิเทสดังต่อไปนี้ตาม
จตุตถนยนิทเทส อิตถินทรินิทเทส , สัทธินทริยนิทเทส, อุเปกขินทริยนิทเทส , มัคคสัจจนิทเทส , ปริ
เทวนิทเทส ? 43ส, 47ส
ตอบ อินถินทรีย์
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุขุมรูป ๑๕
อินถินทรีย์
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อินถินทรีย์
สัทธินทรีย์
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นสัทธาเจตสิก)
สัทธินทรีย์
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สัทธินทรีย์
อุเปกขินทรีย์ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส
อุเปกขินทรีย์ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อุเปกขินทรีย์
มัคคสัจจะ
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
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มัคคสัจจะ
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ มัคคสัจจะ
ปริเทวะ
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ
ปริเทวะ
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ปริเทวจิตตชสัททะ
๔. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทส ของ
นิทเทส ดังต่อไปนี้ ? 46
๑. อิตถินทริยนิทเทส ๒. สัมมัปปธานนิทเทส ๓. ทุกขนิทเทส ๔. มนสิการนิทเทส ? 46
ตอบ ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทส ของนิทเทส
ต่อไปนี้
อิตถินทริยนิทเทส เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุขุมรูป ๑๕
อิตถินทริยนิทเทส เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ อิตถินทรีย์
สัมมัปปธานนิทเทส เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
สัมมัปปธานนิทเทส เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สัมมัปปธาน
ทุกขนิทเทส
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สุข โสมนัสส โทมนัสส อุเบกขา
ทุกขนิทเทส
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ ทุกข
มนสิการนิทเทส เย ธมฺมา แรก ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙
มนสิการนิทเทส เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ มนสิการ
๕. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง ของบทนิทเทส ดังต่อไปนี้
ตามจตุตถนยนิทเทส โสกนิทเทส สัมมัปปธานนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ปริเทวนิทเทส ? 44
ตอบ ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกและแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังของบทนิทเทสดังต่อไปนี้
โสกนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่ โสกะ
สัมมัปปธานนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่ สัมมัปปธาน
ปุริสินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกได้แก่ สุขุมรูป ๑๕
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่ ปุริสินทริยะ
ปริเทวนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกได้แก่ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่ ปริเทวจิตตชสัททะ
๓. จงแปลและวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 49ส
ปุ. มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 49ส(2/2)
ตอบ แปลปุ. มัคคสัจจะ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์มัคคสัจจะ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
มัคคสัจจะเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
มัคคสัจจะ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
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๕. จงแสดงเป็น ปุจฉาและวิสัชนา ตามจตุตถนยนิทเทส ในอิตถินทริยนิทเทส ทั้งบาลีและคาแปล ? 40
ตอบ แสดง อิตถินทริยนิทเทส ตามจตุตถนิทเทส 
๔. จงแสดง ปุจฉา วิสัชนา ทั้งบาลีและคาแปล ในอิตถินทริยนิทเทส และ คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส
(เฉพาะภาษาไทย) ตามจตุตถนยนิทเทส ? 55
ตอบ
แสดงปุจฉา ทั้งบาลีและคาแปล ในอิตถินทริยนิทเทส
ปุจฉา. อิตฺถินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล อิตถินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๕ (เว้นอิตถีภาวรูป) โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สุขุมรูป ๑๕ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ อิตถินทรีย์ โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
อิตถินทรียเ์ หล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตาฯ
แปล อิตถินทรียเ์ หล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
และแสดง คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส เฉพาะภาษาไทย
ปุจฉา. สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ ป็นคันถะและประกอบด้วยคันถะเหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นทิฏฐิ)
โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นคันถะและประกอบด้วยคันถะ โดย
ความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ ป็นคันถะและประกอบด้วยคันถะ
เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นคันถะและประกอบด้วยคันถะเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย สังขารขันธ์ ๑ ธัม
มายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาภาษาไทย ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. สทฺธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 55ส(2/2)
ตอบ แปล ปุ. สัทธินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นสัทธา) โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ สัทธินทรีย์ โดยความเป็นสังขารขันธ์
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สัทธินทรีย์ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. สัทธินทรีย์ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. จงแสดงเป็น ปุจฉาและวิสัชนา ตามจตุตถนยนิทเทส ในอิตถินทริยนิทเทส ทั้ง ๔. จงแสดงเฉพาะคา
ปุจฉาทั้งบาลีและคาแปล สมาธินทริย นิทเทส, กิเ ลสสังกิเ ลสิก ปทนิทเทส ตามจตุต ถนยนิทเทส ?
สาหรับกิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทสให้แสดงวิสัชนาด้วย ? 45
ตอบ ปุ. สมาธินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
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สมาธินทรีย์ นีน้ ับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านีน้ ับสงเคราะห์ สมาธินทรีย์ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สมาธินทรีย์ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
ปุ. กิเลเสหิ เจว สกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
กิเลสสังกิเลสิกธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์กเิ ลสสังกิเลสิกธรรม โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมธาตุ ได้ กิเลสสังกิเลสิกธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
กิเลสสังกิเลสิกธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๔. จงแสดง สตินทริยนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 49
ตอบ ปุ. สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
สตินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นสติเจตสิก) โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์สตินทรีย์ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สตินทรีย์ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
สตินทรีย์ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๔. ข. จงแสดง อัญญาตาวินทริยนิทเทส, โทมนัสสนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 50
ตอบ ข.
แสดง อัญญาตาวินทริยนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย)
ปุ. อัญญาตาวินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้นปัญญาเจตสิกทีใ่ นอรหัตตผลจิต ๑) โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ อัญญาตาวินทรีย์ โดยความ
เป็นสังขารขันธ์ ธัมมายนะ ธัมมธาตุ ได้
อัญญาตาวินทรีย์ เหล่านี้เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. อัญญาตาวินทรีย์ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
แสดงโทมนัสสนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย)
ปุ. โทมนัสสะนี้ นับสงเคราะห์ สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา โดยความเป็นเวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา เหล่านี้ นับสงเคราะห์โสมนัสสะ โดยความเป็นเวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
โทมนัสสะ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. โทมนัสสะ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๓. โทมนัสสนิทเทส แสดงตามนัยที่ ๔, ๕ นั้น เย ธมฺมา แรก และ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่อะรไบ้าง ? 45ส
ตอบ โทมนัสนิทเทส แสดงตามนัยที่ ๔
เย ธมฺมา แรกได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขาเวทนา
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เย ธมฺมา หลังได้แก่ โทมนัสสเวทนา
เย ธมฺมา แรกได้แก่ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
เย ธมฺมา หลังได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน

๔. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในโสมนัสสินทริยนิทเทส และ กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส
ตามจตุตถนยนิทเทส ? 53
ตอบ
แสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในโสมนัสสินทริยนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา. โสมนัสสินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์ สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ ได้ สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา เหล่านี้ นับสงเคราะห์ โสมนัสสินทรีย์ โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุได้ โสมนัสสินทรีย์ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา.โสมนัสสินทรีย์ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย เวทนาขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
แสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในกิเลสสังกิลฏิ ฐปทนิทเทส
ปุจฉา กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)โดย ความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ กิเลสสังกิลิฏฐธรรม โดย
ความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสชั นา. กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ ย สังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๔. ข. จงแสดงปุจฉาปริเทวนิทเทส ตามจตุตถนิทเทส ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย(ไม่ต้องวิสัชนา )
ตอบ ข. ปุ. ปริเทเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺค หิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ปริเทวะ คือ ปริเทวจิตตชสัททะนี้ นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ โดยความเป็น รูปขันธ์
สัททายตนะ สัททธาตุ ได้ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ปริเทวจิตตชสัททะ โดยความเป็น
รูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้ / ปริเทวจิตตชสัททะ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๔. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในปริเทวนิทเทส และ เจตนานิทเทส ตามจตุตถนยนิท
เทส? 54
ตอบ แสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ใน ปริเทวนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา. ปริเทวะ คือ ปริเทวจิตตชสัททะนี้ นับสงเคราะห์อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ โดยความเป็น รูปขันธ์
สัททายตนะ สัททธาตุ ได้ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ ปริเทวจิตตชสัททะ โดย
ความเป็น รูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้
ปริเทวจิตตชสัททะ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. ปริเทวจิตตชสัททะ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ สัททายตนะ ๑ สัททธาตุ ๑
แสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในเจตนานิทเทส
ปุจฉา. เจตนานี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นเจตนา) โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เจตนา โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
เจตนาเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิสัชนา. เจตนาเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย สังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. ในจตุตนยนิทเทส ถ้าองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังคือ โลภเจตสิก องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกคืออะไร
และบทนิทเทสที่มีชื่อปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคืออะไร? จงปุจฉา วิสัชนาในตัณหานิทเทสมาเป็น
ภาษาไทย ? 47
ตอบ องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโลภะ)
บทนิทเทสที่มีชื่อปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมี ๑๑ บท คือ ๑. อวิชชา ๒. สังขาร ๓. ผัสสะ ๔. ตัณหา
๕. อุปาทาน ๖. กัมมภวะ ๗. โสกะ ๘. ปริเทวะ ๙. ทุกขะ ๑๐. โทมนัสสะ ๑๑ อุปายาสะ
บทนิทเทส คือ ตัณหานิทเทส แสดงตัณหานิทเทสเป็นภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโลภะ) โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้, สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ตัณหาที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยเวทนาเป็นเหตุ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
๔. ข. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาภาษาไทย โพชฌังคนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ? 52
ตอบ ข. ปุ. โพชฌงค์ ทั้ง ๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมม
ธาตุได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ โพชฌงค์ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
โพชฌงค์ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๔. ข. จงแสดง ปุจฉา เหตุปทนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย? (ไม่ต้องวิสัชนา)? 43
ตอบ ข. ปุจ. เหตูหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
เหตุธรรมเหล่านี้นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เหตุธรรม โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
เหตุธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๕. ข. จงแปลปุจฉาพร้อมทั้งวิสัชนา เป็นภาษาบาลีและภาษาไทยในนิทเทสดังต่อไปนี้ ตามจตุตถนยนิทเทส? 42
ปุจฉา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ตอบ ข. (แปล) สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ ป็นกิเลสเหล่านี้ นับสงเคราะห์สงั ขารขันธ์เจตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)
โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ กิเลส โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้ กิเลสเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา
กิเลสเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ ย สังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๔. ข. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งบาลีและคาแปล อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส? 51
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ตอบ ข. ปุ. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘ (เว้นโลภะ ทิฏฐิ) โดยความ
เป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๓. ข. ปุจฺฉา อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 48ส
ตอบ ข. แปล อุปาทานธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์ เจตสิก ๔๘ (เว้นอุปาทานองค์ธรรม ๒) โดยความ
เป็ น สัง ขารขั น ธ์ ธัมมายตนะ ธัม มธาตุ ได้ สังขารขัน ธ์ เจตสิก ๔๘ เหล่า นี้ นั บ สงเคราะห์
อุปาทานองค์ธรรม ๒ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
อุปาทาน องค์ธรรม ๒ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา
อุปาทานองค์ธรรม ๒ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย สังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๕. ก. จงแปลคาถาดังต่อไปนี้
สพฺเพ ขนฺธา ตถายตนา
ธาตุโย สจฺจโต ตโย
อินฺทฺริยานิ ปิ สพฺพานิ
เตวีสติ ปฏิจฺจโตฯ ? 51
ตอบ ก. แปล คาถาดังต่อไปนี้
๑. ขันธ์ทั้งหมด อายตนะทั้งหมด ธาตุทั้งหมด สัจจะ ๓ คือ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ อินทรีย์
ทั้งหมด ปฎิจจสมุปบาท ๒๓ (เว้นอุปปัตติภวะ กามภวะ รูปภวะ สัญญีภวะ ปัญจโวการภวะ)
๓. ก. นัยที่ ๕ มีชื่อเป็นภาษาบาลีวา่ อย่างไร และบทที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีกี่บท ตอบบาลีของจานวนบท
มาด้วย ? 50ส
ตอบ ก. ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทเทส และบทที่พระองค์ทรงแสดงนัน้ มี ๒๕๗ บท (สมารา)
๕. ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงไว้ในปัญจมนยนิทเทส มีจานวนกี่บท คืออะไรบ้าง ? 46
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงไว้ในปัญจมนยนิทเทส มีจานวน ๙๙ บท คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ
๓ (เว้นทุกขสัจจะ) อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๒๓ (เว้นอุปปัตติภวะ กามภวะ รูปภวะ สัญญีภวะ ปัญจโวการภวะ)
ธรรมที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไปอีก ๑๖ บท
๕. ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่แสดงในปัญจมนยนิทเทสมีจานวนเท่าไร? คืออะไรบ้าง? 52
ตอบ ก. มี ๖ คือ ทุกขสัจจะ อุปปัตติภาวะ กามภวะ รูปภวะ สัญญีภวะ ปัญจโวการภวะ
๓. ก. ในขันธนิทเทสนั้น บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ
ธาตุ ต่างกัน (ในปัญจมนยนิทเทส ) มีกี่นิทเทส คืออะไรบ้าง ? 54ส

วิชา : ธาตุกถา

36

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

ตอบ ก. ในขันธนิทเทสนัน้ บทนิทเทสทีน่ ับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ
ต่างกันนัน้ (ในปัญจมนยนิทเทส) มี ๓ นิทเทส คือ
๑. เวทนากขันธนิทเทส
๒. สัญญากขันธนิทเทส
๓. สังขารักขันธนิทเทส
๔. ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ
ธาตุ ต่างกันนั้น มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 48ส
ตอบ ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ (ในปัญจมนยนิทเทส) โดยความเป็น
ขันธ์ อายตนะ ธาตุต่างกันนั้น มี ๓ นิทเทสคือ
๑. อรูปภวนิทเทส
๒. จตุโวการภวนิทเทส ๓. เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส
๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทส ดังต่อไปนี้
ตามปัญจมนยนิทเทส จักขุวญ
ิ ญาณธาตุนิทเทส, วิริยินทริยนิทเทส, จตุโวการภวนิทเทส, อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส, อนารัมมณปทนิทเทส, อัชฌัตติกปทนิทเทส ? 53
ตอบ จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙
วิริยินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
จตุโวการภวนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
อนารัมมณปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
อัชฌัตติกปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺม า หลังของบทนิทเทสดังต่อไปนี้
ตามปัญจมนยนิทเทส, มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, สมาธินทริยนิทเทส, อิทธิปาทนิทเทส, สัปปฏิฆปทนิทเทส, จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส, อัชฌัตติกปทนิทเทส ? 48
ตอบ มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ จิต ๘๙
สมาธินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
สมาธินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
อิทธิปาทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ โอฬาริกรูป ๑๒
อิทธิปาทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
สัปปฏิฆปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
สัปปฏิฆปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ โอฬาริกรูป ๑๒
จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙

วิชา : ธาตุกถา

จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส
อัชฌัตติกปทนิทเทส
อัชฌัตติกปทนิทเทส

37

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปนี้
ตามปัญจมนยนิทเทส มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, ชิวหินทริยนิทเทส, อรูปภวนิทเทส, พาหิรปทนิทเทส,
โยคโยคนิยปทนิทเทส ? 55
ตอบ มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธัมมา แรก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธัมมา หลัง คือ จิต ๘๙
ชิวหินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธัมมา แรก คือ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธัมมา หลัง คือ โอฬาริกรูป ๑๒
อรูปภวนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธัมมา แรก คือ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธัมมา หลัง คือ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
พาหิรปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธัมมา แรก คือ จิต ๘๙
องค์ธรรมของ เย ธัมมา หลัง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
โยคโยคนิยปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธัมมา แรก คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธัมมา หลัง คือ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
๖. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามปัญจมนยนิทเทสของนิท
เทสดังต่อไปนี้ ๑) จักขุนทริยนิทเทส ๒) จิตตนิทเทส ๓) อัปปัจจยปทนิทเทส ๔) สรณปทนิทเทส ? 40
ตอบ ๑) จักขุนทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
๒) จิตตนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙
๓) อัปปัจจยปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
๔) สรณปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
๖. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺม า แรกและองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปนี้
ตามปัญจมนยนิทเทส อิตถินทริยนิทเทส มโนธาตุนิทเทส สัปปฏิฆปทนิทเทส อรูปภวนิทเทส อุเปกขินทริยนิทเทส ? 47
ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส
ดังต่อไปนี้ อิตถินทริยนิทเทส
องค์ธรรม เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙
องค์ธรรม เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
มโนธาตุนิทเทส
องค์ธรรม เย ธมฺมา แรก ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรม เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙
สัปปฏิฆปทนิทเทส
องค์ธรรม เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
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เย
เย
เย
เย
เย

ธมฺมา
ธมฺมา
ธมฺมา
ธมฺมา
ธมฺมา

หลัง ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
แรก ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
หลัง ได้แก่ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
แรก ได้แก่ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
หลัง ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก และ องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทสของบท
นิทเทสดังต่อไปนี้ นามรูปนิทเทส, มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, รูปายตนนิทเทส, วิปากปทนิทเทส,
อสังขตปทนิทเทส ? 50, 54
ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก และ องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปนี้
นามรูปนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก จิต ๘๙
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง จิต ๘๙
รูปายตนะนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก นามขันธ์ ๔ นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง โอฬาริกรูป ๑๒
วิปากปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
อสังขตปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และแสดงองค์ธรรม เย ธมฺมาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทส ของนิทเทส
ดังต่อไปนี้ ชาตินิทเทส, กายวิญญาณธาตุนิทเทส, สฬายตนนิทเทส, สนิทัสสนปทนิทเทส สรณปท
นิทเทส ? 49
ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก และ เย ธมฺมาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทส (นัย ๕) ของนิทเทสดังต่อไปนี้
ชาตินิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, นิพพาน
กายวิญญาณธาตุนทิ เทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ รูป, เวทนา, สัญญา,สังขาร,นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙
สฬายตนนิเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ เวทนา, สัญญา, สังขาร, นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙,โอฬาริกรูป ๑๒
สนิทัสสนปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔, นิพพาน
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
สรณปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต,เวทนา, สัญญา,สังขาร,นิพพาน
๕. ข. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปนี้
ตามปัญจมนยนิทเทส เอกโวการภวนิทเทส มโนธาตุนิทเทส สัปปฏิฆปทนิทเทส อรูปภวนิทเทส? 52
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เย ธมฺมา แรก ได้แก่ จิต ๘๙
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต ๘๙
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ นิพพาน
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน

๕. ข. จงแสดงปุริสินฺทฺริยนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส? 51
ตอบ ข. ปุจฉา ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงคเหน
อสงฺคหิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา?
แปล ปุริสนิ ทรียน์ ี้นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุไม่ได้ จิต ๘๙ นี้ นับ
สงเคราะห์รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้
รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
แปล รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย วิญญาณขันธ์๑ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗
๓. ก. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งบาลีและคาแปล ของนามรูปนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส ? 44ส
ตอบ ก. วิญฺ าณปจฺจยา นามรูเปน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิต า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิต า ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
นามรูป ที่เ กิ ด ขึ้น โดยอาศั ย วิญ ญาณเป็น เหตุนี้ นับ สงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็ น รูป ขัน ธ์ เวทนาขัน ธ์
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ
วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา สฬายตนนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส ทั้งบาลีและภาษาไทย? 45
๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา สฬายตนนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 43
๕. ข. จงแสดงปุจฉาเป็นภาษาบาลี แปลและวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในสฬายตนนิทเทส ตามนัยที่ ๕ ? 46
ตอบ (46) ข. สฬายตนนิทเทส ตามนัยที่ ๕ แสดงดังต่อไปนี้
ปุ. นามรูปปจฺจยา สฬายตเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺค
หิตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
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สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็น
รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ จักขุธาตุ โสตธาตุ
ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์จิต ๘๙
โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้
จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปลใน อิทธิปาทนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส ? 41
ตอบ แสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปลใน อิทธิปาทนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา.อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา
กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็น สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธัมมายตนะ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
โดยความเป็นรูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ไม่ได้
จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
๔. ก. จงแแสดงปุจฉา เจตนานิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย ) ? 46ส
ตอบ ก. ปุ. เจตนานี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้
จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ วิญญาณขันธ์
โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านั้น
นับสงเคราะห์ ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๖. ก. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา ในจิตตนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 44
ตอบ ก. แสดงปุจฉาและวิสัชนาในจิตตนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทสดังนี้
ปุ. จิตนี้ นับสงเคราะห์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗
ไม่ได้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้
จิต ๘๙ นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จิต ๘๙ นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขัน ธ์ สังขารขัน ธ์ อายตนะ ๑๑ คือ
โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
ฉฏฺ มนยสมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทส
๓. ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท คืออะไรบ้าง ? 42
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ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ บท คือ
๑) ธัมมายตนะ
๒) ธัมมธาตุ
๓) ทุกขสัจจะ
๔) ชีวิต
๖) นามรูป
๗) อุปปัตติภวะ
๘) กามภวะ
๙) สัญญีภวะ
๑๑) ชาติ
๑๒) ชรา
๑๓) มรณะ
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๕) สฬายตนะ
๑๐) ปัญจโวการภาวะ

๖. ก. สัจจนิทเทส ทีพ
่ ระองค์ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมีกี่นิทเทส คืออะไรบ้าง ? 52
ตอบ ก. สัจจนิทเทส ทีพ่ ระองค์ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมี ๓ นิทเทส คือ
๑. สมุทยสัจจนิทเทส ๒. นิโรธสัจจนิทเทส ๓. มัคคสัจจนิทเทส
๖. ก. ปฏิจจสมุปบาท ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 45
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาท ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มี ๙ นิทเทสคือ
๑. สฬายตนนิทเทส
๒. นามรูปนิทเทส ๓. อุปปัตติภวนิทเทส ๔. กามภวนิทเทส ๕. สัญญีภวนิทเทส
๖. ปัญจโวการภวนิทเทส ๗. ชาตินทิ เทส
๘. ชรานิทเทส
๙. มรณนิทเทส
๔. จงบอกธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ โผฏฐัพพายตนนิทเทส, สัญญีภวนิทเทส
นีวรณปทนิทเทส, สารัมมณปทนิทเทส, อรณปทนิทเทส ?53ส. 55ส
ตอบ โผฏฐัพพายตนนิทเทส ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
สัญญีภวนิทเทส
ไม่ประกอบกับ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล - อกุศล - กริยา - ผลจิตตุปบาท
นีวรณปทนิทเทส
ไม่ประกอบกับ กุศล - วิบาก - กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
สารัมมณปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
อรณปทนิทเทส
ไม่ประกอบกับ อกุศลจิตตุปบาท
๖. ก. จงแสดงธรรมที่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ โสมนัสสินทริยนิทเทส, อวิชชานิทเทส,
อิทธิปาทนิทเทส, สุขสหคตปทนิทเทส? 48ส
ตอบ ก. แสดงธรรมที่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้
โสมนัสสินทรีย์ ประกอบกับ โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)
อวิชชา
ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหเจตสิก)
อิทธิบาท
ประกอบกับ เจตสิก ๓๓ (เว้นวิริยะ ฉันทะ ปัญญา, หรืออิทธิบาทองค์ธรรม)
สุขสหคต
ประกอบกับ สุขเวทนาเจตสิก
๔. ก. รูปไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ ก็ทราบแล้ว แต่อยากทราบว่านามขันธ์ ๔ ไม่ประกอบกับธรรมอะไร ? 51ส
ตอบ ก. นามขันธ์ ๔ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
๖. จงตั้งปุจฉาดังต่อไปนี้ จากภาษาไทย ให้เป็นบาลี พร้อมวิสัชนา ? 41
ปุจฉา รูปขันธ์นี้
ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
ปุจฉา มนายตนะนี้
ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
ปุจฉา จักขุนทรีย์นี้
ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
ปุจฉา อสัญญีภวะนี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
ตอบ ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ?
วิสัชนา นตฺถิ
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ปุจฉา มนายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ?
วิสัชนา มนายตน ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต
ปุจฉา จกฺขนุ ฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ?
วิสัชนา นตฺถิ
ปุจฉา อสญฺ ภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต ?
วิสัชนา อสญฺ ภโว จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต
๖. ก. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 53
ปุ. รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต ? 53
ปุ. จิตตฺ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 53
ปุ. อิทฺธิปาโท กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 53
ปุ. อกุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ? 53
ตอบ ก. วิสัชนาพร้อมทัง้ คาแปลในคาปุจฉาดังนี้
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปปฺ ยุตโฺ ต.
รูปขันธ์นี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมม
ธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒.
วิสัชนา จิตฺต ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต.
จิตนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒.
วิสัชนา อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต.
อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ เจตสิก
๓๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสิก ๓๓
วิสัชนา อกุสลา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺ ปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต.
อกุศลธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ
๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๓. ข. จงแสดงขันธ์ที่สัมปยุตต์วปิ ปยุตต์ได้และไม่ได้ ? 50ส
ตอบ ข. แสดงขันธ์ที่สัมปยุตต์วิปปยุตต์ได้และไม่ได้
๑. นามขันธ์ ๔ อันได้แก่ จิต เจตสิก เหล่านี้ เมื่อครบลักษณะทั้ง ๔ คือ เอกุปปาทะ เอกนิโรธะ เอการัมมณะ เอกวัตถุกะ
แล้ว เป็นสัมปยุตต์ซึ่งกันและกันได้ ถ้าไม่ครบลักษณะทั้ง ๔ ก็เป็นวิปปยุตต์
๒. นามขันธ์ ๔ กับ นิพพาน นามขันธ์ ๔ กับรูป เป็นวิปปยุตต์อย่างเดียว
๓. รูป กับ รูป รูป กับ นิพพาน ไม่เรียกว่าสัมปยุตต์หรือวิปปยุตต์
๔. ระหว่าง กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม ที่เป็นจิต เจตสิกซึ่งกันและกัน เป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่า ชาติวิปปยุตต์
๕.ระหว่างนามขันธ์ ๔ ทีเ่ กิดในกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ซึ่งกันและกัน เป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่า ภูมิวิปปยุตต์
๖. ระหว่างนามขันธ์ ๔ ทีเ่ ป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ซึง่ กันและกัน เป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่า กาลวิปปยุตต์
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๗. ระหว่างนามขันธ์ ๔ ที่เกิดอยู่ภายในตัวเรา และภายนอกตัวเรา ซึ่งกันและกันเป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่าสันตานวิปปยุตต์
๓. ข. รูปขันธ์นี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 44ส
ตอบ ข. รูปขันธ์นี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๕. ก. รูปภวะไม่ประกอบกับธรรมอะไร ? ธรรมเหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ? 47ส
ตอบ ก. รูปภวะ ไม่ประกอบกับจิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
และธรรมเหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้ ตอบว่า ไม่มี
๔. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. เอกโวการภวะ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 45ส(1/3)
ตอบ วิ. นตฺถิ – ไม่มี
๖. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 55
ปุ. รูปายตนะ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. มัคคสัจจะ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. รูปภวะ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ปุ. นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ปุ. ปรามาสสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ตอบ วิ. นตฺถิ. ไม่มี
วิ. มคฺคสจฺจ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ สมฺปยุตตฺ .
มัคคสัจจะ นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๖ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๘
(เว้นองค์มรรค ๘ )
วิ. รูปภโว น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต.
รูปภวะ นี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
วิ. นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ
๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โสภณ
เจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน
วิ. ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตตฺ า.
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ทิฏฐิเจตสิก
๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปนี้ ไม่ต้องแปลบาลี ในข้อ ก.ข.สาหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส
ก. กายายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 44
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ตอบ ก. วิ. นตฺถิ
๓. ข. ปุจฉา กายายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต? วิสชั นาเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร
? 54ส
ตอบ ข. วิสัชนาเป็นภาษาไทย ดังนี้ วิสัชนา ไม่มี
๔. ข. จงแปลปุจฉาในปุจฉาต่อไปนี้ ( ไม่ต้องวิสัชนา ) ? 46ส
ปุ. กายายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต
ปุ. เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ?
ตอบ ข. แปล ปุ. กายายตนะนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ปุ. เวทนาขันธ์นี้ ประกอบกับจิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนาเจตสิก ) ได้
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๖. ข. จงวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ –
ปุ. มนายตน กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 52
ปุ. โสมนสฺสินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตตฺ ? 52
ปุ. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 52?
ปุ. อาสวา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 52
ตอบ ข. วิ. มนายตนะ นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
วิ. โสมนัสสินทรีย์ นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ วิจิกจิ ฉา
เจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน
วิ. สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับเวทนาขันธ์ ๑ และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน
คือ เวทนาเจตสิก (หรือสุขเวทนา)
วิ. อาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
และประกอบกับ สังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๒ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๔
(เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓)
๖. จงแสดงวิสัชนาทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย ตามนัยที่ ๖ ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 46
ก. ปุ. จักขุธาตุนี้
ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ข. ปุ. โสตวิญญาณธาตุนี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ค. ปุ. สมุทยสัจจะนี้
ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ง. ปุ. มัคคสัจจะนี้
ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
จ. ปุ. อุเบกขินทรีย์นี้
ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ตอบ ก. วิ. นตฺถิ แปลว่า ไม่มี
ข. วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
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แปลว่า โสตวิญญาณธาตุ ไม่ป ระกอบกับรูป ขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (โสต
วิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕ สุขุมรูป นิพพาน.
ค. วิ. ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต.
แปลว่า สมุทยสัจจะนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ มโน
วิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๙ (เว้นโลภะ) ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๑ (เว้นโลภะ)
ง. วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต .
แปลว่า มัคคสัจ จะนี้ ไม่ป ระกอบกั บรูปขัน ธ์ ๑ โอฬาริก ายตนะ ๑๐ โอฬาริก ธาตุ ๑๐ วิญ ญาณธาตุ ๖ (เว้นมโน
วิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ อัปปมัญญาเจตสิก
๒ สุขุมรูป นิพพาน.
จ. วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺ ปยุตฺต.
แปลว่า อุเบกขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ กายวิญญาณธาตุ ๑
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ ปีติเจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน.
๓. ข. จงวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 42
ปุ. กายวิญญาณธาตุ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. อุเบกขินทรีย์
นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. รูปภวะ
นี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. วิปากธรรม นี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. กิเลสธรรม
นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ตอบ ข. วิสชั นา เป็นภาษาไทย ดังนี้
วิสัชนา จักขุวญ
ิ ญาณธาตุนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
วิสัชนา อุเบกขินทรียน์ ี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นกายวิญญาณธาตุ) และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)
วิสัชนา รูปภาวะนี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์กับ ธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
วิสัชนา วิปากธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ สุขุมรูป นิพพาน
วิสัชนา กิเลสธรรมนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)
๖. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. กายวิญญาณธาตุ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 54
ปุ. อุเบกขินทรีย์ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 54
ปุ. อสัญญีภวะ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 54
ปุ. อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 54
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ปุ. อวิตกั กธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 54
ตอบ วิ. กายวิญฺญาณธาตุ ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตตฺ า.
กายวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
วิ. อุเปกฺขินฺทฺรยิ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ฉหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต .
อุเบกขินทรีย์ นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นกายวิญญาณธาตุ) และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
วิ. อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุ ยา เกหิจิ สมฺปยุตตฺ า.
อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อาสวะองค์ธรรม ๓
วิ. อวิตกฺกา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา.
อวิตักกธรรม เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ มโนธาตุ ๑
๖. จงวิสัชนา เป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 49
ปุจ. รูปธาตุนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 49
ปุจ. สมาธินทรีย์ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 49
ปุจ. อิทธิบาท ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 49
ปุจ. จิตตสัมปยุตตธรรมประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ? 49
ปุจ. อัปปมาณธรรมนี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 49
ตอบ วิ. นตฺถิ ไม่มี
วิ. สมาธินทริย เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
แปล สมาธินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือโอฬาริกาธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจิกจิ ฉาเจตสิกสุขุมรูป นิพพาน
วิ. อิทธิปาโท ทวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต.
แปล อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วนคือ สังขาร
ขันธ์เจตสิก ๓๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๓๓ (เว้นฉันทะ วิริยะ ปัญญา)
วิ. จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า.
แปล จิตตสัมปยุตตธรรมนี้ ประกอบกับ วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
วิ. อปฺปมาณา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา.
แปล อัปปมาณธรรมนี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กบั วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๖. ข. จงวิสัชนา เป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 45
ปุ. รูปธาตุนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45
ปุ. กิเลสธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45
ปุ. ปีตสิ หคตธรรม นีป้ ระกอบด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45
ตอบ ข. วิ. นตฺถิ ไม่มี
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วิ. กิเลสา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา.
กิเลสธรรมนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้น
มโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือโสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน.
วิ. ปีติสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตตฺ า.
ปีติสหคตธรรมนี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือปีตเิ จตสิก.
๔. ข. สัจจนิทเทส ที่แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มีกี่นทิ เทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 51ส
ตอบ ข. สัจจนิทเทส ที่แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มี ๓ นิทเทส คือ
๑. สมุทยสัจจนิทเทส ๒. นิโรธสัจจนิทเทส ๓. มัคคสัจจนิทเทส
๔. ข. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้? 48ส
ปุจฉา นิโรธสจฺจ กตีหิขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 48ส
ปุจฉา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา กตีหิขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 48ส
ตอบ ข. แปล นิโรธสัจจะนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร
วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
วิสัชนา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
ปรามาสสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ ทิฏฐิเจตสิก ๑
๕. จงวิสัชนาในข้อปุจฉา ดังต่อไปนี้ 39
ก. ปุจฉา นิโรธสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 39
ข. ปุจฉา มนินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 39
ค. ปุจฉา อุปายาโส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต ? 39
ง. ปุจฉา มนสิกาโร กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต ? 39
ตอบ ก. วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
ข. วิสัชนา มนินทฺ ฺริย ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต
มนินทรีย์นี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
ค. วิสัชนา อุปายาโส เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตโต
อุปายาสนี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ เจตสิก ๓๐ สุขุมรูป นิพพาน
ง. วิสชั นา มนสิกาโร เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปปยุตโต
มนสิการนี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบกับ ธัมมายต
นะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๖. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปนี้ ไม่ต้องแปลปุจฉา ให้แปลวิสัชนา
ปุจ อิตฺถินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 43
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ปุจ. อิทฺธิปาโท กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 43
ปุจ. สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 43
ปุจ. อธิโมกฺโข กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต ? 43
ปุจ จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 43
ตอบ วิ. นตฺถิ ไม่มี
วิ. อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต
อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ สังขาร
ขันธ์เจตสิก ๓๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๓ (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม ๓)
วิ. สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
สวิตักกสวิจารธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิตกเจตสิก วิจารเจตสิก
วิ. อธิโมกฺโข เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปณฺณรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต
อธิโมกข์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ปัญจวิญญาณธาตุ ๕
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจิกิจฉาเจตสิก สุขุมรูป นิพพาน
วิ. จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบ
กับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๖. จงวิสัชนา. พร้อมคาแปลในปุจฉา.ต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 51
ก. ปุจฉา. สุขินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ ? 51
ข. ปุจฉา. อสญฺ ภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 51
ค. ปุจฉา. คนฺถา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 51
ง. ปุจฉา. อปรามฏฺ า ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 51
จ. ปุจฉา. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 51
ตอบ ก. วิสัชนา. สุขินฺทฺรยิ เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
แปล สุขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นกายวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕ สุขุมรูป นิพพาน
ข. วิสัชนา. นตฺถิ . ไม่มี
ค. วิสัชนา. คนฺถา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตตฺ า เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นคันถะเหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ
๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
บางส่วน คือ เจตสิก ๒๓ ( เว้นคันถะองค์ธรรม ๓)
ง. วิสัชนา. อปรามฏฺ า ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
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แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
จ. วิสัชนา. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ ประกอบกับเวทนาขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เวทนาเจตสิก
๖. ข. อุเปกขินทริยนิทเทส ฝ่ายสัมปยุตต์ แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสอย่างไร ? 53
ตอบ ข. อุเปกขินทริยนิทเทส ฝ่ายสัมปยุตต์ แสดงอย่างนี้
ปุจฉา อุเปกฺขินทฺ ฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ?
อุเปกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา อุเปกฺขินทฺ ฺริย ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ฉหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต .
อุเปกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นกายวิญญาณธาตุ) และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)
๖. ข. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. สมาธินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต ? 44
ปุ. โลกุตฺตรา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 44
ตอบ ข. วิ. สมาธินฺทฺริย เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา
เกหิจิ วิปฺปยุตฺต.
สมาธินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจิกิจฉาเจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน
วิ. โลกุตฺตรา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา. / โลกุตรธรรมนี้ ไม่เป็น
วิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๕. จงแปล ปุจ. พร้อม วิ.ทั้งบาลี และคาแปล ในปุจ.ดังต่อไปนี้ ? 43ส
ก. ปุจ. มนินฺทริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ?
ตอบ ก. ปุ. มนินทรีย์นี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. มนินฺทริย ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต
มนินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑ และประกอบกับธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๖. จงวิสัชนา. พร้อมคาแปลในปุจฉา.ต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ?
ปุจฉา. ปญฺ นฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิธาตูหิ สมฺปยุตตฺ ? 50
ปุจฉา. รูปภโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 50
ปุจฉา. ทุกฺข กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ ? 50
ปุจฉา. อนุปปฺ นฺนา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 50
ปุจฉา. ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 50
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ตอบ วิสัชนา. ปญฺ นฺทฺรยิ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน
เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต ฯ
แปล ปัญญินทรียน์ ี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๓๕
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๗ (เว้นปัญญา)
วิสัชนา. นตฺถิ . ไม่มี
วิสัชนา. ทุกฺข เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต ฯ
แปล ทุกข์นี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้น
กายวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕ สุขุมรูป นิพพาน
วิสัชนา. อนุปฺปนฺนา ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปญฺจหิ ธาตูหิ วิปฺ ปยุตฺตา ฯ
แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่ยงั ไม่เกิดเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์กับ ปัญจวิญญาณธาตุ ๕
วิสัชนา. ปรามาสสมฺปยุตตฺ า ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับปรามาสนี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ
ทิฏฐิ-เจตสิก
๖. จงวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา)(นัยที่ ๖)
ปุจฺฉา ปริเทโว กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 48
ปุจฺฉา มคฺคสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 48
ปุจฺฉา อธิโมกฺโข กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 48
ปุจฺฉา จิตฺตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 48
ปุจฺฉา อนุปาทานิยา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 48
ตอบ วิสัชนาทั้งบาลีและคาแปล ในปุจฉาดังต่อไปนี้
วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
วิสัชนา มคฺคสจฺจ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกายธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกายธาตุ
ยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต
มัคคสัจจะนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณ
ธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขัน ธ์บางส่วนคือสังขารขันธ์เ จตสิก ๒๖ ธัมมายตนะ ธัมมาธาตุบางส่วน
เจตสิก ๒๘ (เว้นองค์มรรค ๘)
วิสัชนา อธิโมกฺโข ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ทฺวีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุ
ยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต
อธิโมกข์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๒ คือ มโน
ธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือสังขารขันธ์เจตสิก ๔๘ ธัมมายตนะ ธัม
มาธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก วิจิกิจฉาเจตสิก)
วิสัชนา จิตฺตา ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกายธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
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จิตเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัม
มาธาตุบางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
๕. จงแปล ปุจ.ต่อไปนี้ พร้อมให้วิ. ทั้งภาษาบาลี และไทย ? 44ส
ก. อุปายาโส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 44
ตอบ แปล ปุจ. พร้อมทั้ง วิ.ทั้งภาษาบาลี และไทย
ปุจ. อุปายาสนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. อุปายาโส ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺโต
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต ฯ
อุปายาสนี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๙
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๑ (เว้นโทสะ)
๔. จงแปล ปุจฉา และวิสัชนา ( เฉพาะภาษา ) ในปุจฉา ต่อไปนี้ ? 55ส
ก. ปุจฉา อสงฺกเิ ลสิกา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 55ส(1/2)
ตอบ ก. แปล ปุจฉา และวิสัชนา ( เฉพาะภาษาไทย ) ในปุจฉาต่อไปนี้
ปุจฉา อสังกิเลสิกธรรมนี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา ไม่มี
๔. จงแปลปุจฉาต่อไปนี้
ก. ปุจฉา อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 50ส(1/3)
ตอบ ก. แปล อุเบกขาสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๔. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. สรณธรรม นี้ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45ส(1/3)
ตอบ วิ. สรณา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
สรณธรรมนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้น
มโนวิญญาณธาตุ)
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือโสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน
สตฺตมนยสมฺปยุตเฺ ตนวิปฺปยุตตฺ ปทนิทฺเทส
๗. ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 47
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมี ๑๓ บท คือ
๑. ธัมมายตนะ ๒. ธัมมธาตุ
๓. ทุกขสัจจะ
๔. ชีวิต
๕. สฬายตนะ ๖. นามรูป ๗. อุปปัตติภวะ
๘. กามภวะ
๙. สัญญีภวะ ๑๐. ปัญจโวการภวะ ๑๑. ชาติ ๑๒. ชรา
๑๓. มรณะ
๗. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทส มีเท่าไร? คืออะไรบ้าง? (จงแสดงมาเฉพาะที่เป็นบาลี
ไม่ต้องแปล) ? 45
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ตอบ ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสมี ๓๗ บท คือ
ขนฺธา จตุโร อายตนญฺจ
เอก ธาตูสุ สตฺต เทฺว ปิจ
อินฺทฺริยโต ตโย ปฏิจจฺ
ตถริว ผสฺส ปญฺจมา ฯ
อธิมุจฺจนา มนสิ
ติเกสู ตีณิ สตฺตนฺตรา
เทฺว จ มเนน ยุตตฺ า
วิตกฺก วิจารนา อุเปกฺขาย ฯ
๗. ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ในสัตตมนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท? คืออะไรบ้าง ? 52
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนัน้ มี ๒๔ บท คือ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ อินทรีย์ ๒ คือ มนินทรีย์ และ อุเบกขินทรีย์ ปฏิจจสมุปบาท ๓ คือ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา ในผัสสสัตตกราสีทั้ง ๗ บท คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อธิโมกข์ มนสิการ
๗. ก. พาหริมาติกา ที่พระองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มีกี่บท ? คืออะไรบ้าง ? 44, 46
๗. ก. พาหิรมาติกา ที่ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนัน้ มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 54
ตอบ ก. พาหิรมาติกา ที่(พระองค์)ทรงแสดง ในสัตตมนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ บท (นิทเทส) คือ
๑. อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส ๒. สวิตักกสวิจารปทนิทเทส
๓. อุเปกขาสหคตปทนิทเทส
๔. จิตตปทนิทเทส
๕. เจตสิกปทนิทเทส
๖. จิตตสัมปยุตตปทนิทเทส
๗. จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส
๘. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปทนิทเทส ๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปทนิทเทส
๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานุปริวัตติปทนิทเทส
๑๑. สวิตักกปทนิทเทส
๑๒. สวิจารปทนิทเทส
๑๓. อุเปกขาสหคตปทนิทเทส
๗. ก. บทที่ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท และปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ที่แสดงมีกี่นิทเทส คือ นิท
เทสอะไรบ้าง ? 53
ตอบ ก. บทที่ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มี ๓๗ บท และปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ที่แสดงมี ๓ นิทเทส คือ
๑) วิญญาณนิทเทส
๒) ผัสสนิทเทส
๓) เวทนานิทเทส
๗. ก. มหันตรทุก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 48, 51
ตอบ ก. มหันตรทุก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มี ๗ บท คือ
๑. จิตตปท
๒. เจตสิกปท ๓. จิตตสัมปยุตตปท ๔. จิตตสังสัฏฐปท
๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท
๖. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท ๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท
๗. ข. ธรรมอะไรเป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมฺเมหิ และ เต ธมฺมา ของเวทนากขันธนิทเทส ตามสัตตมนยนิท
เทส และธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 50
ตอบ ข. จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมฺเมหิ
รูป ๒๘ นิพพาน เป็นองค์ธรรมของ เต ธมฺมา
ธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒
๗. จงแสดง ปุจฉาและวิสัชนา พร้อมด้วยคาแปลใน สังขารขันธนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส ? 41
ตอบ แสดง สังขารขันธนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส ดังนี้
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ปุจฉา. สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ?
สังขารขันธ์นี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก ได้ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒.
๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมทั้งวิสัชนา เป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปนี้ ? 52
ปุจฉา. สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ? 52
๕. จงแปล ปุจ. พร้อม วิ.ทั้งบาลี และคาแปล ในปุจ.ดังต่อไปนี้ ? 43ส
๔. จงแปล (คา) ปุจฉา (ดัง)ต่อไปนี้ ? 50ส ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส (เฉพาะภาษา) ในปุจฉาต่อไปนี้ ? 55ส
ข. ปุจ. สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 43ส, 49ส(1/3), 50ส(1/3)
ตอบ ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา. สังขารขันธ์นี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก ได้ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบ
กับ รูป ๒๘ นิพพาน รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒.
๗. จงแปลคาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสต่อไปนี้
๑. ขนฺธา จตุโร อายตนญฺจ ฯลฯ วิตกฺกวิจารนา อุเปกฺขาย ฯ? 49
ตอบ แปลว่า ๑.พระพุทธองค์ทรงแสดงบทในสัตตมนยนิทเทสมี ๓๗ คือ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
อินทรีย์ ๒ คือ มนินทรีย์ และอุเบกขินทรีย์
ปฏิจจสมุปบาท ๓ คือ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา
ในผัสสสัตตกราสีนิทเทส ทรงแสดงทั้ง ๕ บท คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต
๒. อธิโมกข์ มนสิการ ในติกมาติกาทรงแสดง ๓ บทคือ อทุกขมสุขายเวทนาย สัมปยุตตปท สวิตักกสวิจารปท
อุเปกขาสหคตปท ในมหันตรทุก ทรงแสดง ๗ บท คือ จิตตปท เจตสิกปท จิตตสัมปยุตตปท จิตตสังสัฏฐปท
จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานปท จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท
สวิตักกปท สวิจารปท ทัง้ ๒ ทีป่ ระกอบกับ มโนธาตุ ๓ อุเปกขาสหคตปท ที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนา
๗. ค. จงแสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 47
ตอบ ค. แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. จักขุวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้ จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้
ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพาน ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และ
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิ. ฉวิญ ญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับจักขุวิญญาณธาตุ ๑
๕. จงแปล ปุจ.ต่อไปนี้ พร้อมให้วิ. ทั้งภาษาบาลี และไทย ? 44ส
ก. โสตวิญญาณธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 44
ตอบ ปุจ. โสตวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับ สัพพจิตตสาธารณเจตสิกได้
โสตวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือและรูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตตา ฯ
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ที่เหลือและรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ โสตวิญญาณธาตุ
๗. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปนี้ทั้งบาลี และภาษาไทย
ก. ปุจฉา กายวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้ กายวิญญาณธาตุจิตตุป
บาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือและรูป ๒๘ นิพพาน? 43
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือและรูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ
ธาตุเท่าไร ? 43
ตอบ ก. วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺต า
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์ กับ กายวิญญาณธาตุ ๑
๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมทั้งวิสัชนา เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปนี้? 46, 53
ปุจฉา. มโนธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ตอบ ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา. มโนธาตุนี้ ประกอบกับ อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (เว้นวิริยะ, ปีติ, ฉันทะ)ได้ มโนธาตุจติ ตุปบาท เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพาน ฉวิญญาณธาตุจติ ตุปบาท ทีเ่ หลือ และ
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา .
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ทีเ่ หลือ และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์ กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์ กับ มโนธาตุ .
๔. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. มโนวิญญาณธาตุ นี้ประกอบกับ เจตสิก ๕๒ ได้ มโนวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ไม่ประกอบ
กับฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘
นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45ส(1/3)
ตอบ วิ. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา.
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
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แต่เป็นวิปปยุตต์กับมโนวิญญาณธาตุ ๑
๗. จงวิสัชนาทั้งบาลี และภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 40
ก. ๑) ปุจฉา นิโรธสจฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตต ? 40
๒) ปุจฉา มนินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตต ? 40
๓) ปุจฉา อุปายาโส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตต ? 40
๔) ปุจฉา มนสิกาโร กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตต ? 40?
ตอบ ก. วิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปนี้
๑) วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
๒) วิสัชนา มนินฺทฺริย ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต
มนินทรีย์นี้ ประกบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัม
ธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒
๓) วิสัชนา อุปายาโส เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺโต
อุปายาสนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสิก ๓๐ (โลภเจตสิก ๓
ปีติเจตสิก ๑ วิจิกิจฉา ๑ โสภณเจตสิก ๒๕) สุขุมรูป นิพพาน
๔) วิสัชนา มนสิกาโร เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิ ปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺโต
มนสิการนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ
ธัมมธาตุบางส่วนคือ สุขุมรูป นิพพาน
๗. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปนี้ทั้งบาลี และภาษาไทย ? 43
ข. ปุจฉา มนินทรีย์นี้ ประกอบกับเจตสิก ๕๒ ได้ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘
นิพพาน? 43
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 43
ตอบ ข. วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบ
กับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๗. ก. จงแสดง มนินทริยนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 55
ตอบ ก. แสดง มนินทริยนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส โดยละเอียดดังนี้
ปุ. มนินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ?
มนินทรีย์นี้ ประกอบกับ เจตสิก ๕๒ ได้, จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน,
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
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รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัมมายต
นะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๗. ข. จงวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุ. ทุกฺขินฺทฺริย กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺต ? 47
ปุ. อิทฺธิปาโท กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺโต ? 47
ตอบ ข. วิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้
วิ. ทุกฺขินทฺริย ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต .
ทุกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ กายวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา)
วิ. อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺโต เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺโต
อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์
เจตสิก ๓๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๓ (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม)
๕. ก. จงแปลคาปุจฉา ดังต่อไปนี้ ? 46ส
ปุ. สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 46ส
ตอบ ก. ปุ. สุขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับทุกข์-โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน
ทุกข์-โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท
สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๗. ข. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามสตฺตมนยนิทเทส ? 40
ตอบ ข. แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตาม สตฺตมนยนิทเทส
ปุจฉา อุเปกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตี หายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
อุเปกขินทรีย์ นี้ ประกอบกั บ อุบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ ได้, อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับ เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ที่เหลือ และ รูป ๒๘ นิพพาน
เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ที่เหลือ และ รูป ๒๘ นิพพาน ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปญฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ที่เหลือ และ รูป ๒๘ นิพพาน ไม่วิปปยุตต์กั บขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ วิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหา
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ
๗. ข. จงแสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 48, 51
๕. ให้แสดง อุเบกขาสหคตปทนิทเทส ตามนัยที่ ๗ ทัง้ บาลีและภาษาไทย? 52ส
ตอบ ข. แสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส โดยละเอียด ดังนี้
ปุ. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
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อุเบกขาสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับอุเบกขาเวทนาได้ อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๗ เหล่านี้ ไม่ประกอบ
กับ สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ปญฺจหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา.
สุข-ทุก ข์-โสมนัสส- โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็น วิปปยุ ตต์กั บขันธ์ อายตนะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ วิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณ
ธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ มโนธาตุ
๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมทั้งวิสัชนา เป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปนี้
ปุจฉา. อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ? 54
ตอบ ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา. อธิโมกข์นี้ ประกอบกับ จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์ วิจิกิจฉา) ได้ จิต ๗๘ เจตสิก ๕๑ (เว้นวิจิกจิ ฉา)
เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปญ
ั จวิญญาณจิตตุปบาท วิจกิ จิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท วิจิกจิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา.
แปล ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท วิจิกจิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ
ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์ กับ มโนธาตุ ๑
๗. ข. จงแปลปุจ.และวิ.เป็นภาษาบาลีและไทย ในปุจ.ดังต่อไปนี้
ปุจ. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 44
ตอบ ข. แปล ปุจ.และวิ.เป็นภาษาบาลีและไทย ดังนี้ สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับวิจารนี้ ประกอบกับวิจาร
เจตสิก ได้ สวิจารจิต ๖๖ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อวิจารจิตตุปบาท ๕๕ รูป ๒๘ นิพพาน อวิจารจิตตุป
บาท ๕๕ รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา วิปฺปยุตฺตา / อวิจารจิตตุปบาท ๕๕
รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับมโนธาตุ ๑
๗. ข. ธรรมอะไรเป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมฺเมหิ และ เต ธมฺมา ของจิตตนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส
และธรรมเหล่านั้นไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 55
ตอบ ข. จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมฺเมหิ รูป ๒๘ นิพพาน เป็นองค์ธรรมของ เต ธมฺมา
ธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒
๗. ข. จงแสดงจิตตสังสัฏฐปทนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 45
ตอบ ข. แสดงจิตตสังสัฏฐปทนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา จิตฺตสงฺสฏฺเ หิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ?
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จิตตสังสัฏฐธรรมเหล่านี้ ประกอบด้วยจิต ๘๙ ได้ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘
นิพพาน รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ
วิปฺปยุตฺตา.
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกันนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือเจตสิก ๕๒
๕. จงแสดงปุจฉา วิสัชนาในอุเปกขินทริยนิทเทส ตามนัยที่ ๗ และนัยที่ ๙ เป็นภาษาไทย? 51ส
ตอบ แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามนัยที่ ๗
ปุจฉา อุเปกขินทริยน์ ี้ ประกอบกับอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) ได้
อุเบกขาสหคตจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบเวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔ ทีเ่ หลือ รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ, โสตวิญญาณธาตุ, ฆานวิญญาณธาตุ, ชิวหา
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ
แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามนัยที่ ๙
ปุจฉา อุเปกขินทริยน์ ี้ ประกอบกับอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) ได้
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ ประกอบกับอุเปกขินทริย์ได้
อุเปกขินทริย์เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา อุเปกขินทริยน์ ี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นกายวิญญาณธาตุ) และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือเจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)
***************************
ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ติดต่อไฟล์งานที่ กัญรศิ (หลิว) 081-860 2466
E-mail:kanrasi1@gmail.com
ขอเอกสารที่คุณชัยโรจน์ 081-650 2250 หรือ
พี่หมู (อุดมพร) 089-532 5525, 089-897 1926
E-mail: urirasudhi@gmail.com
ผิดตก ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และ
โปรดติดตาม
รวมข้อสอบวันที่ ๒
และสัมภาษณ์ต่อไป
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เฉลยข้อสอบข้อเขียนพระอภิธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๕๕
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก
สอบวันเสาร์/อาทิตย์.ที.่ ....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วิชา : ธาตุกถา (นย๘-๑๔) ข้อเขียน ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน / สัมภาษณ์ ๓ข้อ ๑๕ คะแนน เวลา ๔ ช.ม./๑๕นาที
อฏฺ มนยวิปปฺ ยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทส
๑. ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท คืออะไรบ้าง ? 52
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทสนั้น มี ๘ บท คือ
๑. ธัมมายตนะ
๒. ธัมมธาตุ
๓. ชีวิตินทรีย์
๔. นามรูป
๕. สฬายตนะ
๖. ชาติ
๗. ชรา
๘. มรณะ
๑. ก. จงบอกชื่อนิทเทส ว่า มีกี่นิทเทสคือนิทเทสอะไรบ้า ง ที่ไม่ป ระกอบกับ ทิฏ ฐิคตวิป ปยุ ต ต โทสมูล
โมหมูล กุศล วิบาก กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน ? 49
ตอบ ก. มี ๕ นิทเทสคือ ๑.ปรามาสปทนิทเทส ๒. ปรามาสปรามัฏฐปทนิทเทส ๓. ปรามาสสัมปยุตตปทนิทเทส
๔. คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส ๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส
๑. ข. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทส(นั้น) (นิทเทสที่พระพุทธองค์)ที่ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทสนั้น มีกี่นิทเทส ?
คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 43, 45, 49
ตอบ ข. ปฏิจจสมุปปาทนิทเทส ที่ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทส มี ๕ นิทเทสคือ
๑. นามรูปนิทเทส
๒. สฬายตนนิทเทส ๓. ชาตินทิ เทส
๔.ชรานิทเทส
๕. มรณนิทเทส
๑. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ในนิทเทสต่อไปนี้ ตามอัฎฐมนยนิทเทส ? 51
จักขายตนนิทเทส, มัคคสัจจนิทเทส, รูปภวนิทเทส, สาสวปทนิทเทส, อโนฆนิยปทนิทเทส ?
ตอบ ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ในนิทเทสต่อไปนี้ ตามอัฎฐมนยนิทเทส
จักขายตนนิทเทส องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่ นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
มัคคสัจจนิทเทส องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่ โลกีย - ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน
รูปภวนิทเทส
องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่ จิต เจตสิกทีเ่ ป็นกามภวะ อรูปภวะ กุสล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
สาสวปทนิทเทส องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่ โลกุตตรจิตตุปบาท
อโนฆนิยปทนิทเทส องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่ โลกียจิตตุปบาท
๑. ก. จงแสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามอัฏฐมนยนิทเทส จักขายตนนิทเทส ทุกขสัจจ
นิทเทส รูปภวนิทเทส สุขสหคตปทนิทเทส โลกียปทนิทเทส? 44
ตอบ ก. แสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามอัฏฐมนยนิทเทส
จักขายตนะ นี้
ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
ทุกขสัจจะนี้
ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท
รูปภวะนี้
ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กริยา ผลจิตตุปบาท
สุขสหคตธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ ทุกข์ โทมนัส อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียธรรมนี้
ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท
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๑. จงแสดงธรรมที่ ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้? 48
รูปธาตุนิทเทส, สัญญีภวนิทเทส, โพชฌงคนิทเทส, อปรามัฏฐปทนิทเทส, สังกิลิฏฐโนกิเลสปทนิทเทส?
ตอบ แสดงธรรมที่ไม่ประกอบนิทเทสดังต่อไปนี้
รูปธาตุนี้
ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
สัญญีภวะนี้
ไม่ประกอบกับ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ-กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้
ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อปรามัฏฐธรรมเหล่านี้
ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๑. ก. จงบอกธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทส ดังต่อไปนี้ ? 46
กามภวนิทเทส, มนสิการนิทเทส, จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส, รูปขันธ์นิทเทส, มัคคังคนิทเทส ?
ตอบ ก. ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้
กามภวนิทเทส
ไม่ประกอบกับ จิตเจตสิกที่เป็นรูปภวะ-อรูปภวะ-กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
มนสิการนิทเทส
ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
รูปขันธ์นิทเทส
ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
มัคคังคนิทเทส
ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๑. ก. จงแสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้? 47
ปัญจโวการภว นิทเทส, อุปายาสนิทเทส, อนาสวนิทเทส สังกิเลสิกปทนิทเทส รูปีปทนิทเทส ?
ตอบ ก. ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้
ปัญจโวการภวนิทเทส ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ กุสล อกุสล กริยา ผลจิตตุปบาท
อุปายาสนิทเทส
ไม่ประกอบกับ โลภมูล โมหมูล กุสล อกุสล วิบาก กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อนาสวปทนิทเทส
ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
สังกิเลสิกปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท
รูปีปทนิทเทส
ไม่ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
๑. ข. จงตั้งปุจฉา. ทั้งบาลี คาแปลตามอัฏฐมนยนิทเทส ในนิทเทสต่อไปนี้
สัมมัปปธานนิทเทศ, เอกโวการภวนิทเทส, กิเลสปทนิทเทส ? 43, 45
๑. ค. คาปุจฉา ในข้อ ข. ทั้งหมดนั้นวิสัชนาและแปลว่าอย่างไร ? 43
ตอบ ข.
ปุจฉา สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
สัมมัปปธานนี้ ไม่ประกอบกับโลกีย - ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน
โลกีย - ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
ปุจฉา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
เอกโวการภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ จิต เจตสิก ทีเป็นปัญจโวการภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุป
บาท / จตุโวการภวะ จิต เจตสิก ทีเ่ ป็นปัญจโวการภวะ-กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาทเหล่านี้ ประกอบกับ
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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ปุจฉา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
กิเลสธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ตอบ ค. คาปุจฉา ในข้อ ข. ทั้งหมดนั้น วิสัชนาว่า นตฺถิ แปลว่า ไม่มี
๑. จงแปล ปุจฉาดังต่อไปนี้? 53(5/5) / ๑. ข. จงแปลคาปุจฉา ดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 52(4/4)
ตอบ แปลปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุจฉา มโนธาตุยา เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
53(1/5)
ตอบ แปล ปุ. มโนธาตุนี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาททีเ่ หลือรูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือรูป ๒๘ นิพพานเหล่านีป้ ระกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
ปุ. รูปภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 52(1/4)
ตอบ แปล ปุ. รูปภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิกทีเ่ ป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์
อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. ปริเทเวน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 52(2/4)
ตอบ แปลปุ. ปริเทวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒,
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุจฉา อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
53(2/5)
ตอบ แปล ปุ. อธิโมกข์นี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปญ
ั จวิญญาณจิตตุปบาท วิจกิ ิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปัญจวิญญาณ จิตตุปบาท วิจิกจิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาทรูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์
อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
ปุจฉา ปีตสิ หคตเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตตฺ า ? 53(3/5)
ตอบ แปล ปุ. ปีติสหคตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุข-ทุกข์-โทมนัสส-จตุตถฌาน-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘
นิพพาน
สุข- ทุกข-โทมนัสส-จตุตถฌาน-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาทรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์
อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
ปุจฉา นเหตุสเหตุเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตตฺ า ? 53(4/5)
ตอบ แปล ปุ. สเหตุกจิต ๗๑ เจตสิก ๔๖ (เว้นเหตุ๖) ไม่ประกอบกับ อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
ปุ. คนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
52(3/4)
ตอบ แปลปุ. คันถนิยธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท,
โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
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ปุ. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
52(4/4)
ตอบ แปลปุ. ปรามาสธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทิฏฐิคตวิปปยุต-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป
นิพพาน, ทิฏฐิคตวิปปยุต-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้
ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุจฉา อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺป
ยุตฺตา ? 53(5/5)
ตอบ แปล ปุ. อสงฺกิเลสิกธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
๕. ก. รูปภวะไม่ประกอบกับธรรมอะไร ? ธรรมเหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ?53ส
ตอบ ก. รูปภวะ ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กริยา ผลจิตตุปบาท
และธรรมเหล่านัน้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้ ตอบว่า ไม่มี
๕. ก. ปัญจโวการภวะไม่ประกอบกับธรรมอะไร? และธรรมเหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
เท่าไร ? 50ส(1/3)
ตอบ ก. ปัญจโวการภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตุปบาท และจตุโวการภวะ
กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านั้นประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ตอบว่า ไม่มี .
๑. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาภาษาไทย สัทธินทริยนิทเทส, ปัญจโวการภวนิทเทส, สัญญานิทเทสุขสหคตปท
นิทเทส, สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 55
ตอบ ปุ. สัทธินทรีย์ นี้ ไม่ประกอบกับ อโสภณจิตตุปบาท รูป นิพพาน
อโสภณจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. ปัญจโวการภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท
จตุโวการภวะ กุศล–อกุศล–กริยา–ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้ท่าไร ?
ปุ. สัญญา นี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
ปุ. สุขสหคตธรรม นี้ ไม่ประกอบกับ ทุกข - โทมนัสส - อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน
ทุกข -โทมนัสส - อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
ปุ. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
๔. จงแปลปุจฉาต่อไปนี้ ? 50ส(1/3)
ค. ปุจฉา อกุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตตฺ า
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 50ส(1/3)
ตอบ ค. อกุศลธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน, กุศล-วิบาก-กิริยาจิต
ตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๔. จงแปลคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส
ปุ. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 49ส(2/3)
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ตอบ แปล ปุ. อสังขตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (นามขันธ์ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (นามขันธ์ ๔) เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๑. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปล ในตัณหานิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 46
ตอบ ข. แสดงตัณหานิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ตัณ หาที่เ กิ ด ขึ้น โดยอาศั ย เวทนาเป็ น เหตุนี้ ไม่ป ระกอบกั บ โทสมูล -โมหมูล -กุ สล-วิบ าก -กริย า-จิตตุป บาท รูป
นิพพาน, โทสมูล-โมหมูล-กุสล-วิบาก-กริยา-จิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ / ไม่มี
๑. จงแปลและวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปลในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 50, 54
ปุ. สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
ปุ. อุปปตฺติภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
ปุ. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตตฺ า ?
ปุ. อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สมฺปยุตตฺ า ? 54
ปุ. สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ตอบ แปลปุ. สตินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับ อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน,
อโสภณจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
แปล ปุ. อุปปัตติภวะนี้ ไม่ประกอบกับ กุศล - อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท,
กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
แปล ปุ. สวิตักกสวิจารธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปญ
ั จวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตตถฌาน-ปัญจมฌาน
จิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน, / ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน–ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
แปล ปุ. อปจยคามิธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับโลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน,
โลกีย- ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
แปล ปุ. สรณธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
กุศล–วิบาก–กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ. ไม่มี
๑. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปลใน สัมมัปปธานนิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 47
ตอบ ข. แสดง สัมมัปปธานนิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ดังนี้
ปุจ. สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
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แปล สัมมัปปธานนี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิต ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน
โลกียจิต ผลจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ / ไม่มี
๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปนี้ ไม่ต้องแปลบาลี ในข้อ ก.ข.สาหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส
ก. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 44
ตอบ ข. วิ. นตฺถิ
๑. ข. จงแสดงปุจ. และวิ. พร้อมทั้งคาแปล ในสวิตักกปทนิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 44
๑. ข. จงแสดงปุจฉา พร้อมคาแปล ใน สวิตักกปทนิทเทส ตามอัฎฐมนยนิทเทส ? 51
ตอบ ข. แสดงปุจ.และ วิ. พร้อมทั้งคาแปลในสวิตักกปทนิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส
ปุจ.สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
สวิตักกธรรมเหลานี้ไม่ประกอบกับ ทวิปัญจวิญญาณ–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน–ปัญจมฌานจิตตุปบาท
รูป นิพพาน เหล่านี้ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
(44) ทวิปัญญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุปบาท-รูป-นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกับ
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ ฯ / ไม่มี
นวมนยสมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตตฺ ปทนิทฺเทส
๒. ก.จงแปลคาถาดังต่อไปนี?้ 43
อรูปกฺขนฺธา จตฺตาโร
มนายตนเมว จ
วิญฺญาณธาตุโย สตฺต
เทว สจฺจา จุทฺทสินฺทฺริยา ฯ
ตอบ ก. นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ ๒ อินทรีย์ ๑๔ มี มนินทรีย์ เป็นต้น
จนถึง อัญญาตาวินทรีย์ เป็นที่สุด
๒. ก. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทสนั้น เป็นธรรมเช่นไร ? และขันธนิทเทสในนวมนย
นิทเทสนี้มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 54
ตอบ ก. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทสนี้ เป็นธรรมที่มีสัมปยุต และการแสดงนวมนยนิทเทสนี้
ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท และมีการแสดงเป็นพิเศษออกไปอีก โดยใช้ศัพท์ว่า เกหิจิ
และขันธนิทเทสในนวมนยนิทเทสนี้มี ๔ อย่าง คือ ๑. เวทนากขันธนิทเทส
๒. สัญญากขันธนิทเทส
๓. สังขารักขันธนิทเทส
๔. วิญญาณักขันธนิทเทส
๖. ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงได้ในนยะที่ ๙ มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 45
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงได้ในนยะที่ ๙ มี ๕๖ บท คือ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ สัจจะ ๒
คือ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ อินทรีย์ ๑๔ มี มนินทรีย์ เป็นต้น จนถึง อัญญาตาวินทรีย์ เป็นที่สุด ในปฏิจจสมุปบาท
๑๒ บท คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน กัมมภวะ โสกะ ทุก ขะ โทมนัสสะ อุป ายาสะ
บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไป ๑๖ บท มี สติปัฏฐาน เป็นต้น จนถึง มนสิการ เป็นที่สุด
๒. ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนั้นมีกบี่ ท และ ธาตุนิทเทสแสดงได้กี่บท คืออะไรบ้าง ? 52
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ตอบ ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนัน้ มี ๑๒๐ บท และ ธาตุนิทเทสแสดงได้ ๗ บท คือ วิญญาณธาตุ ๗
๒. ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนั้นมีกี่บท และสัจจนิทเทสแสดงได้กี่บทคืออะไรบ้าง ? 49
ตอบ ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนั้นมี ๑๒๐ บท และสัจจนิทเทสแสดงได้ ๒ บท คือ
๑. สมุทยสัจจะ
๒. มัคคสัจจะ
๒. ก. ในอินทริยนิทเทสนัน้ นิทเทสทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทส มีกนี่ ิทเทส คืออะไรบ้าง ? 46
ตอบ ก. ในอินทริยนิทเทสนั้น นิทเทสที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทส มี ๑๔ นิทเทส คือ
๑. มนินทริยนิทเทส
๒. สุขินทริยนิทเทส
๓. ทุกขินทริยนิทเทส
๔. โสมนัสสินทริยนิทเทส
๕. โทมนัสสินทริยนิทเทส ๖. อุเปกขินทริยนิทเทส ๗. สัทธินทริยนิทเทส
๘. วิริยินทริยนิทเทส
๙. สตินทริยนิทเทส
๑๐. สมาธินทริยนิทเทส
๑๑. ปัญญินทริยนิทเทส
๑๒. อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยนิทเทส ๑๓. อัญญินทริยนิทเทส
๑๔. อัญญาตาวินทริยนิทเทส
๒. ก. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทสที่แสดงใน นวมนยนิทเทส มีจานวนกี่นิทเทส คือ นิทเทส อะไรบ้าง ? 44
๒. ก. ปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทสนั้น มีกบี่ ท คืออะไรบ้าง ? 50
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาทที่(พระพุทธองค์ทรง)แสดง ในนวมนยนิทเทสนั้นมีจานวน ๑๒ นิทเทสคือ
๑. อวิชชานิทเทส
๒. สังขารนิทเทส
๓. วิญญาณนิทเทส ๔. ผัสสนิทเทส
๕. เวทนานิทเทส
๖. ตัณหานิทเทส
๗. อุปทานนิทเทส
๘. กัมมภวนิทเทส ๙. โสกนิทเทส ๑๐. ทุกขนิทเทส
๑๑. โทมนัสสนิทเทส ๑๒. อุปายาสนิทเทส
๓. ข. มหันตรทุก ที่แสดงในนวมนยนิทเทส นั้นมีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 47ส
ตอบ ข. มหันตรทุก ที่แสดงในนวมนยนิทเทสนั้น มี ๗ บท คือ ๑.จิตตปท ๒. เจตสิกปท ๓. จิตตสัมปยุตตปท
๔. จิตตสังสัฏฐปท ๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท ๖.จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท ๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท
๒. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และ เย ธมฺมา หลังของนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามนวมนยนิทเทส
ปัญญินทริยนิทเทส, อุปาทานนิทเทส, สติปัฏฐานนิทเทส, กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส อาสวสัมปยุตตปทนิทเทส ? 47
ตอบ
ปัญญินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ โลกียติเหตุกจิต ๓๙ เจตสิก ๓๗ (เว้นปัญญา)
ปัญญินทริยนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ ปัญญินทรีย์
อุปาทานนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๐ (เว้นโลภะ,ทิฏฐิ)
อุปาทานนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ อุปาทานที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตัณหาเป็นเหตุ
สติปัฏฐานนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๕ (เว้นสติ)
สติปัฏฐานนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ สติปัฏฐาน
กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)
กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส
องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ กิเลสสังกิลิฏฐธรรม
อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (เว้นอาสวองค์ธรรม ๓)
อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม
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๒. ข. จงแสดงนิทเทสต่อไปนี้ พร้อมปุจฉาวิสัชนา ทั้งบาลีคาแปลตามนวมนยนิทเทส กายวิญญาณธาตุนทิ
เทส, ปีติสหคตปทนิทเทส? 44
ตอบ
ข. กายวิญญาณธาตุนิทเทส
ปุจฉา กายวิญญาณธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
กายวิญญาณธาตุนี้ประกอบกับ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ เหล่านี้ ประกอบกับ กายวิญญาณธาตุได้
กายวิญญาณธาตุเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
กายวิญญาณธาตุเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
ปีติสหคตปทนิทเทส
ปุจฉา ปีติสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ปีติสหคตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ปีติเจตสิก ได้
ปีติเจตสิกเหล่านี้ ประกอบกับปีติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ ได้ (เว้นปีติเจตสิก)
ปีติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
ปีติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปีติเจตสิก ๑
๒. ข. จงแสดง ทุกขินทริยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) สุขสหคตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส (แสดงทั้ง
ภาษาบาลีและภาษาไทย) ? 54
ตอบ
ข. แสดง ทุกขินทริยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ตามนวมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. ทุกขินทรีย์ นี้ ประกอบกับ ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา) ได้
ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ เหล่านี้ ประกอบกับ ทุกขินทรีย์ ได้
ทุกขินทรีย์ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. ทุกขินทรีย์ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ กายวิญญาณธาตุ
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา)
แสดง สุขสหคตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
สุขสหคตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ สุขเวทนาได้
สุขเวทนา เหล่านี้ ประกอบกับ สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) ได้
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ ประกอบกับเวทนาขันธ์
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และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขเวทนา (หรือเวทนาเจตสิก)
๒. จงแปลปุจฉา พร้อม วิสัชนา ทั้งภาษาบาลี และภาษาไทยในปุจฉาดังต่อไปนี้? 45
ปุจ. มนินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ปุจ.อวิชฺชาย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ตอบ แปล ปุจ. มนินทรีย์นี้ ประกอบกับ เจตสิก ๕๒ ได้
เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ประกอบกับ มนินทรีย์ได้ / มนินทรีย์ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
มนินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือเจตสิก ๕๒
ปุจ. อวิชชานี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหะเจตสิก) ได้
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ ประกอบกับอวิชชาได้ / อวิชชานี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
อวิชชานี้ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
และประกอบกับ สังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๔ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๖
๖. จงแปลคาปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 44ส
ปุ. อวิชฺชาย เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 44ส(1/3)
ตอบ แปล ปุ. อวิชชานี้ไม่ประกอบกับกุศล วิบาก กิริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
กุศล วิบาก กิริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับอกุศลจิตตุปบาท
อกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
๒. ก. จงแสดง อัญญาตาวินทริยนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 51(3ก), 53
ตอบ ก. แสดง อัญญาตาวินทริยนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. อญฺ าตาวินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
อัญญาตาวินทรีย์ นี้ ประกอบกับ อรหัตตผลจิต ๑ เจตสิก ๓๕ (เว้นปัญญา) ได้
อรหัตตผลจิต ๑ เจตสิก ๓๕ เหล่านี้ ประกอบกับ อัญญาตาวินทรีย์ ได้
อัญญาตาวินทรีย์ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
อัญญาตาวินทรีย์ นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๓๓
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๕ (เว้นปัญญา)
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๔. จงแปลคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส
ปุ. สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าเณน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 49ส(3/3)
ตอบ แปล ปุ. วิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารเป็นเหตุนี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๒. ข. จงแสดงปุจและวิสัชนา กัมมภวนิเทส ตามนวมนยนิทเทส ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ? 43
ตอบ ข. ปุจ. กมฺมภเวน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
กัมมภวะนี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุสลจิต ๑๗ เจตสิก ๕๑ (เว้นเจตนาเจตสิก) ได้
อกุศลจิต ๑๒ โลกีย-กุศลจิต ๑๗ เจตสิก ๕๑ เหล่านี้ ประกอบกับ กัมมภวะ ได้
กัมมวะนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกายธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
กัมมภวะนี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับ สังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๑
๒. ข. จงแสดง อัปปมัญญานิทเทส, ปรามาสสัปยุตตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 50
ตอบ ข. ปุ. อปฺปมญฺ าย เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
อัปปมัญญานี้ ประกอบกับ รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิก ๓๑ (เว้นอัปปมัญญาองค์ธรรม ๔) ได้
รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิก ๓๑ เหล่านี้ ประกอบกับ อัปปมัญญาได้
อัปปมัญญาเหล่านีป้ ระกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
อัปปมัญญานี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒ ๙
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๑ (เว้นอัปปมัญญาองค์ธรรม ๔)
ปรามาสสัปยุตตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส
ปุ. ปรามาสสมฺปยุตเฺ ตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ปรามาสสัมปยุตฺตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ทิฏฐิเจตสิก ๑ ได้
ทิฏฐิเจตสิก ๑ เหล่านีป้ ระกอบกับ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ (เว้นทิฏฐิ) ได้
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ทิฏฐิ-เจตสิก ๑
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๒. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปล ในอธิโมกขนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ? 46
ตอบ ข. แสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมคาแปล ในอธิโมกขนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. อธิโมกเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
อธิโมกข์นี้ประกอบกับจิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก วิจิกิจฉาเจตสิก) ได้
จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านั้น ประกอบกับอธิโมกข์ ได้
อธิโมกข์นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ทฺวีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
อธิโมกข์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
ธาตุ ๒ คือ มโนธาตุ ๑ และ มโนวิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์ เจตสิก ๔๘
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก,วิจิกิจฉาเจตสิก)
๒. ข. จงแสดง อาสวสัมปยุตตโนอาสวปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 49
ตอบ ข. ปุ. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตา ?
อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกับอาสวธรรมได้
อาสวธรรมเหล่านี้ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓) ได้
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อาสวะองค์ธรรม ๓
๒. จงแสดง โยคโยคสัมปยุตตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 48
ตอบ ปุ. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
โยคโยคสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (เว้นโยคะองค์ธรรม ๓) ได้
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ เหล่านี้ ประกอบกับ โยคโยคสัมปยุตตธรรมได้
โยคโยคสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
โยคโยคสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโน
วิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๗ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน
คือ เจตสิก ๑๙ (เว้นโยคะองค์ธรรม ๓)
๒. ข. จงแสดง ปุจฉา และวิสัชนา คันถปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ทั้งบาลีและภาษาไทย ? 52
ตอบ ข. แสดง ปุจฉา และวิสัชนา คันถปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ทั้งบาลีและภาษาไทย ดังนี้
ปุจฉา. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
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เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา?
แปล คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ เจตสิก ๒๓ (เว้น คันถะองค์ธรรม ๓ ) ได้
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ เจตสิก ๒๓ เหล่านี้ ประกอบกับ คันถธรรมได้
คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
แปล คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณ
ธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๑
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๓ (เว้นคันถะองค์ธรรม ๓ )
๒. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย กิเลสปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ? 51(3ข), 53
๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาในนิทเทสต่อไปนี้ ตามนวมนยนิทเทส ? 55
ก. กิเลสปทนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ? 55
ตอบ ข. แสดง กิเลสปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ตอบ ก. แสดงปุจฉาและวิสัชนา กิเลสปทนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) ได้
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านี้ ประกอบกับ กิเลสธรรม ได้
กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๕
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)
๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาในนิทเทสต่อไปนี้ ตามนวมนยนิทเทส ? 55
ข. เจตสิกปทนิทเทส ทั้งบาลีและคาแปล ?
๕. ก. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาพร้อมทั้งคาแปล เจตสิกปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ? 48ส
ตอบ ข. แสดงปุจฉาและวิสัชนา เจตสิกปทนิทเทส ทั้งบาลีและคาแปล ดังนี้
ปุ. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
เจตสิกธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ ได้, จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ เจตสิกธรรมได้,
เจตสิกธรรมเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา.
เจตสิกธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗
๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปนี้ ไม่ต้องแปลบาลี ในข้อ ก.ข.สาหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส
ก. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตา ? 44
ตอบ ค. วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา.
แปลว่า เจตสิก ๕๒ เหล่านั้น ประกอบกับวิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
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ทสมนยวิปฺปยุตฺเตนวิปปฺ ยุตฺตปทนิทฺเทส
๓. ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในทสมนยนิทเทสนั้นมีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 48, 54
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในทสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ นิทเทส คือ
๑. ธัมมายตนนิทเทส, ๒.ธัมมธาตุนิทเทส, ๓. ทุกขสัจจนิทเทส, ๔. ชีวิตินทริยนิทเทส, ๕. นามรูปนิทเทส,
๖. สฬายตนนิทเทส, ๗. อุปปัตติภวนิทเทส, ๘. กามภวนิทเทส, ๙. ปัญจโวการภวนิทเทส, ๑๐. สัญญีภวนิทเทส,
๑๑. ชาตินิทเทส,
๑๒. ชรานิทเทส,
๑๓. มรณนิทเทส
๓. ก. บทที่ไม่ทรงแสดงใน ทสมนยนิทเทสนั้น มีกี่บท? และ สัจจนิทเทสที่ทรงแสดง มีกี่นิทเทส? คือ นิท
เทสอะไรบ้าง ? 53
ตอบ ก. บทที่ไม่ทรงแสดงใน ทสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๒๑ บท และสัจจนิทเทสทีท่ รงแสดง มี ๓ นิทเทส คือ
๑. สมุทยสัจจนิทเทส
๒. นิโรธสัจจนิทเทส
๓.มัคคสัจจนิทเทส
๓. ก. บทที่แสดงไม่ได้ในทสมนนิทเทสนั้นมีกบี่ ท และอินทริยนิทเทสที่ไม่แสดง มีกี่นิทเทสคือนิทเทส
อะไรบ้าง ? 43
ตอบ ก. บทที่แสดงไม่ได้ในทสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๒๑ บท
และอินทริยนิทเทสที่แสดงไม่ได้มี ๑ นิทเทส คือ ชีวิตินทริยนิทเทส
๓. ก. อินทริยนิทเทส ที่ไม่แสดงใน ทสมนยนิทเทสมีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 47
ตอบ ก. อินทริยนิทเทส ที่ไม่แสดงใน ทสมนยนิทเทสมี ๑ นิทเทส คือ ชีวิตินทริยนิทเทส
๒. ข. ในปฎิจจสมุปบาทนิทเทส ที่ไม่แสดงในนัยที่ ๑๐ มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 51
ตอบ ข. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ที่ไม่แสดง ในนัยที่ ๑๐ มี ๙ นิทเทส คือ
๑. สฬายตนนิทเทส
๒. นามรูปนิทเทส
๓. อุปปัตติภวนิทเทส
๔. กามภวนิทเทส
๕. สัญญีภวนิทเทส
๖. ปัญจโวการภวนิทเทส
๗. ชาติ
๘. ชรา
๙. มรณะ
๕. ก. ในทสมนยนิทเทส ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์ มีกี่นิทเทส คือ นิท
เทสอะไร ? 49ส
ตอบ ก. ใน ทสมนยนิทเทส ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์ มี ๓ นิทเทส คือ
๑. เอกโวการภวนิทเทส ๒. อสัญญีภวนิทเทส ๓. ปริเทวนิทเทส
๕. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย รูปภวนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส ? 48ส
ตอบ ข. ปุ. รูปภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปภวะ
รูปภวะเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. รูปภวะเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์กับธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
๕. ข. และจงแสดง อสัญญีภวนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 49ส
ตอบ ข. ปุจฉา อสัญญีภวะนี้ ไม่ประกอบจิต เจตสิก ที่เป็นสัญญีภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กริยาผลจิตตุปบาท จิต เจตสิก ที่เป็น สัญญีภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่
ประกอบกับอสัญญีภวะ อสัญญีภวะเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?

วิชา : ธาตุกถา

72

มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

อสัญญีภวะเหล่านี้ ไม่ประกอบกับนาม ขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๓. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปนี้ตาม
ทสมนยนิทเทส นิโรธสัจจนิทเทส, อิทธิปาทนิทเทส, คันถปทนิทเทส, อนาสวปทนิทเทส, รูปาวจรปทนิท
เทส ? 49
๓. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และ เย ธมฺมา หลังของนิทเทสดังต่อไปนี้ ตามทสมนยนิทเทส นิโรธสัจจนิท
เทส, สุขินทริยนิทเทส, อิทธิปาทนิทเทส, อนาสวปทนิทเทส, รูปาวจรปทนิทเทส ? 45
ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปนี้ตาม ทสมนยนิทเทส
นิโรธสัจจนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
นิโรธสัจจนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป ๒๘ นิพพาน
สุขินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ ทุกข์-โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน
สุขินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท
อิทธิปาทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อิทธิปาทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ มัคคจิตตุปบาท
คันถปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
คันถปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โมหมูล-โทสมูลจิตตุปบาท
อนาสวปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โลกียจิตตุปบาท
อนาสวปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูปาวจรปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ กามาวจรจิต-อรูปาวจรจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูปาวจรปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูปาวจรจิตตุปบาท
๒. ก. บทนิทเทสที่องค์ธรรมเป็นนิพพาน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง? และจงแสดงนิโรธสัจจนิทเทส
ตามนัยที่ ๑๐ ทั้งบาลีและคาแปลมาให้สมบูรณ์? 51
ตอบ ก. บทนิทเทสที่องค์ธรรมเป็นนิพพาน มี ๓ นิทเทส คือ
๑. นิโรธสัจจนิทเทส
๒. อัปปัจจยปทนิทเทส
๓. อสังขตปทนิทเทส
และแสดงนิโรธสัจจนิทเทส ตามนัยที่ ๑๐
ปุจฉา นิโรธสจฺเจน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตตา?
แปล นิโรธสัจจะนี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตตฺ า เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปปฺ ยุตตฺ า
แปล รูป ๒๘ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และ ไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๓. จงปุจฉาและวิสัชนา ในบทนิทเทสต่อไปนี้ ตามทสมนยนิทเทส ทั้งบาลีและคาแปล ฯ
ก. รูปกฺขนฺธนิทเทส
ข. สติปัฏฐานนิทเทส
ตอบ ก. รูปกฺขนฺธนิทเทส
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ปุ. รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
รูปขันธ์นี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔, นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
ตอบ ข. สติปัฏฐานนิทเทส
ปุ. สติปฏฺ าเนน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา?
สติปัฏฐานนี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน, โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท / โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺยุตฺตา .
โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคืออกุศลเจตสิก ๑๔ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ สุขุมรูป นิพพาน
๓. จงแสดง จักขุวญ
ิ ญาณธาตุนิทเทส, วิปากธัมมปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 52
ตอบ
แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. จักขุวิญญาณธาตุ นี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาททีเ่ หลือ รูป นิพพาน ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่
เหลือ รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท จักขุวญ
ิ ญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นจักขุวญ
ิ ญาณธาตุ)
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕ สุขุมรูป นิพพาน
แสดง วิปากธัมมปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้
ปุ. วิปากธัมมธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ วิบาก - กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน,
วิบาก - กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล - อกุศลจิตตุปบาท,
กุศล - อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. กุศล - อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๓. ข. จงแปลพร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลในปุจฉา ดังต่อไปนี้ ? 48
ปุ. อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
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ปุ. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺ
มา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ตอบ ข. แปล อิตถินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
แปล จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘ นิพพาน รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์
๔ นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบกับธัม
มายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน
๓. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในอุเปกขินทริยนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส ? 54
ตอบ ข. แสดงปุจฉา และวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในอุเปกขินทริยนิทเทส ดังต่อไปนี้
ปุจฉา. อุเบกขินทรียน์ ี้ ไม่ประกอบกับ สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท
อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
กายวิญญาณธาตุ ๑ และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ ปีตเิ จตสิก ๑
สุขุมรูป นิพพาน
๓. จงแสดงนิทเทสต่อไปนี้ ตามทสมนยนิทเทส ? 50
อิทธิปาทนิทเทส (เฉพาะภาษาบาลี)
สรณปทนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย)
รูปักขันธนิทเทส (ทั้งบาลีและคาแปล)
ตอบ
ปุ. อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
ปุ. สรณธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน,
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อกุศลจิตตุปบาท,
อกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. อกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ โสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน.
ปุ. รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ?
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รูปขันธ์นี้ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔, นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน, รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้
ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุ ตฺตา.
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับธัมมายต
นะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสิก ๕๒.
๓. ข. จงแสดงรูปภวนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส ทั้งบาลีและภาษาไทย ? 47 ( เฉพาะภาษาไทย ) ? 46
ตอบ แสดงรูปภวนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา รูปภเวน เย ธมฺมา วิปฺยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล รูปภวะนี้ ไม่ประกอบกับจิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กิริยา ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กิริยา ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปภวะ
รูปภวะเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
แปล รูปภวะนี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์ กับธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
๓. ก. จงแปลคาปุจฉาของนิทเทสดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 46
ปุ. อรูปภเวน เย ธมฺม า วิปฺป ยุตฺต า เตหิ ธมฺเ มหิ เย ธมฺม า วิปฺป ยุตฺ ต า เต ธมฺม า กตีหิ ขนฺเ ธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ปุ. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺม า วิปฺป ยุตฺต า เต ธมฺม า กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ตอบ ก. ปุ. อรูปภวะนี้ ไม่ป ระกอบกั บกามภวะ รูปภวะ กุ ศล-อกุศล –กริย า-ผลจิตตุปบาท จิตตชรูป อุตุชรูป
อาหารชรูป นิพพาน , กามภวะ รูปภวะ กุศล-อกุศล–กริยา-ผลจิตตุปบาท จิตตชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป นิพพาน
เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อรูปภวะ / อรูปภวะ เหล่านี้ ไม่ประกอบขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
ปุ. อคันถนิยธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท โลกียจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุป บาท
รูป ๒๘ นิพพาน / โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๓. จงแปลคาปุจฉา และวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้? 55
ปุ. อุปายาเสน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ
กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ?
ปุ. สปฺปตี ิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ
ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า ?
ตอบ แปล ปุ. อุปายาสะ นี้ ไม่ประกอบกับ โลภมูล – โมหมูล – กุศล – วิบาก – กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
โทสมูลจิตตุปบาท โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณ
ธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โลติกเจตสิก ๓ ปีติเจตสิก ๑
วิจิกิจฉาเจตสิก ๑ โสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน
แปล ปุ. สัปปีติกธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุข–ทุกข์–โทมนัสส–อุเบกขาสหคต-จตุตถฌานจิตตุปบาท รูป นิพพาน
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สุข–ทุกข์–โทมนัสส–อุเบกขาสหคต–จตุตถฌานจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สัปปีตกิ จิตตุปบาท
สัปปีติกจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. สัปปีติกจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณ
ธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ วิจกิ ิจฉา
เจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน
๓. ข. จงแสดงคันถปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ?
ตอบ ข. ปุ. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
คันถธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ โมหมูล-กุศล-วิบาก- กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับโลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจกิ ิจฉาเจตสิก ๑ โสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน
๓. ข. จงแสดงปุจฉา วิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย ในอสังกิเลสิกปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส ? 53
ตอบ ข. แสดงอสังกิเลสิกปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส
ปุจฉา. อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ ฉหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา .
แปล โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์ กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เป็นวิปปยุตต์ กับ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ )
เอกาทสมนยสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตตฺ ปทนิทฺเทส
๔. จงแสดงคาถาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน เอกาทมสนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 44
ตอบ คาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเอกาทสมนยนิทเทส
เทฺว สจฺจา ปณฺณรสินฺทฺริยา
เอกาทส ปฏิจฺจสมุปฺปาทา
อุทฺธ ปุน เอกาทส
โคจฺฉกปท เมตฺถ ตึสวิธ ฯ
พระพุทธองค์ทรงแสดงบทที่อยู่ในเอกาทสมนยนิทเทส รวม ๖๙ บท คือ สัจจะ ๒ คือ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ
อินทรีย์ ๑๕ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕ ชีวิตินทรีย์ ๑ มนินทรีย์ ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ (เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
เวทนา อุป ปัต ติภวะ ชาติ ชรา มรณะ ) บทที่ต่อจากปฏิจ จสมุป บาทอีก ๑๑ บท คือ สติปัฏฐาน สัมมัป ปธาน
อัปปมัญญา ปัญจินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรค ผัสสะ เจตนา อธิโมกข์ มนสิการ บทที่อยู่ในโคจฉก ๓๐ บท
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๕. ข. สัจจนิทเทสที่แสดงได้ในเอกาทสมนยนิทเทสนั้น นิทเทสที่นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ มีกี่
นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 43ส(6ก), 50ส(2/3)
ตอบ ข. สัจจนิทเทสที่แสดงได้ในเอกาทสมนยนิทเทสนัน้ นิทเทสที่นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ มี ๑ นิทเทส
คือ มัคคสัจจนิทเทส
๕. ข. ในเอกาทสมนยนิทเทสนั้น อินทริยนิทเทสที่มีองค์ธรรมเป็นเวทนาเจตสิก มีกี่นิทเทส? คืออะไรบ้าง?
47ส, 53ส
ตอบ ข. ในเอกาทสมนยนิทเทสนั้น อินทริยนิทเทสที่มีองค์ธรรมเป็นเวทนาเจตสิกมี ๕ นิทเทส คือ ๑. สุขินทริยนิทเทส
๒. ทุกขินทริยนิทเทส ๓. โสมนัสสินทริยนิทเทส ๔. โทมนัสสินทริยนิทเทส ๕. อุเปกขินทริยนิทเทส
๔. ก. ในเอกาทสมนยนิทเทส อินทริยนิทเทส ที่ไม่ทรงแสดงมีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 50
ตอบ ก.ในเอกาทสมนยนิทเทส อินทริยนิทเทส ที่ไม่ทรงแสดงมี นิทเทส คือ ๑. จักขุนทริยนิทเทส, ๒. โสตินทริยนิทเทส,
๓. ฆานินทริยนิทเทส, ๔. ชิวหินทริยนิทเทส, ๕. กายินทริยนิทเทส, ชีวิตินทริยนิทเทส, มนินทริยนิทเทส,
๔. ก. จงแสดงมัคคสัจจนิทเทส เป็นปุจฉา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ตามนัยที่ ๑๑? 48
๔. ข . จงแปลคาวิสัชนา (ตามที่ได้วิสัชนาแล้วนี้ ) และปุจฉา วิสัชนา ฝ่า ยวิปปยุต ต์ทั้งภาษาบาลีและ
ภาษาไทยที่เกี่ยวกับข้อ ก. ? 48
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกน ขนฺเธน เอเกนาย
ตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
ตอบ ก. มัคคสัจจนิทเทส
ปุจฉา มคฺคสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
มรรคสัจจะนี้ นับสงเคราะห์สงั ขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านีป้ ระกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ?
ตอบ ข. คาวิสัชนานี้แปลว่า สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านีป้ ระกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือองค์มรรค ๘ ทีใ่ นมรรคจิต ๔
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือองค์มรรค ๘ ที่ในมรรคจิต ๔ เวทนา สัญญา
ปุจฉา กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
สังขารขันธ์ เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ สุขุมรูป นิพพาน
๔. ข. จงแสดงสมุทยสัจจนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนยนิทเทส สัมปยุตต์ (เฉพาะภาษาไทย) ? 50
ตอบ ข.จงแสดงสมุทยสัจจนิทเทส ปุริสนิ ทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนยนิทเทส (เฉพาะส่วนสัมปยุตต์, เฉพาะภาษาไทย )
ปุจฉา สมุทยสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโลภเจตสิก) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุได้ / สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิสัชนา สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙เหล่านี้ ประกอบขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ และ ประกอบสังขารขันธ์บางส่วน คือ โลภเจตสิก๑
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ โลภเจตสิก เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก
ปุจฉา ปุริสินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป๑๕ (เว้นปุริสภาวรูป) โดยความ เป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
สุขุมรูป ๑๕ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา นตฺถิ / ไม่มี
๖. ข. จงแสดงเป็นปุจ.และวิ. บทนิทเทสดังต่อไปนี้ ตามนัยที่กาหนดให้ (เฉพาะภาษาไทย) อิตถินทริยนิทเทส
ตามเอกาทสมนยนิทเทส (สัมปยุตต์)? อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (สังคหิตะ)?
ปริเทวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (สังคหิตะ ) ? 43ส
ตอบ ข. ปุจฉา อิตถินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๕ โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้
สุขุมรูป ๑๕ เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา ไม่มี
ปุจฉา อุเปกขาสหคตธรรมเหล่านี้ประกอบกับอุเปกขาเวทนาได้
อุเปกขาเวทนาเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา อุเปกขาเวทนา เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา ปริเทวะนี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔
นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๕. ข. อุเบกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ธรรมอะไร โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน
และธรรมเหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 46ส
ตอบ ข. อุเปกขินทรีย์นี้นับสงเคราะห์สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส โดยความเป็นเวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
และสุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
ธาตุ ๒ คือ กายวิญญาณธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๐ (เว้นเวทนา)
๔. จงแปลปุจฉา และวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในปุจฉาต่อไปนี้ ? 55
ก. ปุ. สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
ข. ปุ. อวิชฺชาย เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ?
ค. ปุ. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ?
ตอบ แปลปุจฉา และวิสัชนาเป็นภาษาไทยในปุจฉา ดังนี้
ก. ปุ. สุขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้,
เวทนินทรีย์ ๔ ทีเ่ หลือเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิ. เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนา)
ข. ปุ. อวิชชานี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโมหะ) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้,
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับ สังขารขันธ์ บางส่วน คือ โมหเจตสิก
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เวทนา สัญญา โมหเจตสิก
ค. ปุ. นีวรณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒ (เว้นนิวรณ์ ๘) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ ได้, สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๔. จงแสดง สุขินทริยนิทเทส (สัมปยุตต์) ปริเทวนิทเทส (สัมปยุตต์ภาษาไทย)
กิเลสปทนิทเทส (วิปปยุตต์ภาษาไทย) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 54
ตอบ
แสดง สุขินทริยนิทเทส (สัมปยุตต์) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. สุขินฺทฺรเิ ยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
สุขินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์ ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา โดยความเป็นเวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
ทุกข์ โสมนัสโทมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ
วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนา)
แสดง ปริเทวนิทเทส (สัมปยุตต์ภาษาไทย) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. ปริเทวะ นี้ นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสัททะ และอุตชุ สัททะ โดยความเป็นรูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้
อปริเทวจิตตชสัททะ และอุตุชสัททะ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ / ไม่มี
แสดง กิเลสปทนิทเทส (วิปปยุตต์ภาษาไทย) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. กิเลสธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ ได้ / สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และ ไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๔. จงแสดงปุจฉา วิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลของบทนิทเทสดังต่อไปนี้ ทุกขินทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนย
นิทเทส ? 46
ตอบ ปุ. ทุกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา.
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แปล ปุ. ทุกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ โดยความเป็นเวทนาขันธ์
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สุขินทรีย์ -โสมนัสสินทรีย์ -โทมนัสสินทรีย์-อุเ บกขินทรีย์ เหล่านี้ประกอบกับ ขัน ธ์
อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา .
แปล วิ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๑
(เว้นเวทนา)
ปุ. กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล ปุ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา .
แปล วิ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๔. จงแสดง โสมนัสสินทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 43, 45
๔. จงแสดงนิทเทสต่อไปนี้ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 47, 53
ก. โสมนัสสินทริยนิทเทส ปุจฉา วิสัชนา เฉพาะสัมปยุตต์อย่างเดียว
ตอบ ปุ. โสมนสฺสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
โสมนัสสินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ โดยความเป็นเวทนาขันธ์
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือเหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือเวทนิน ทรีย์ ๔ ที่เ หลือ เหล่านี้ ประกอบกั บขันธ์ ๓ คือ สัญ ญาขัน ธ์ สังขารขัน ธ์
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนา)
ปุ. กตีหิ วิปฺยุตฺตา ?
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือเวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือเวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปีติเจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน
๔. จงวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลในปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 49
ปุจฉา สตินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺ คเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ปุจฉา ปุริสินฺทริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
สงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ตอบ วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
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เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สติเจตสิก
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ สติเจตสิก เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
สุขุมรูป ๑๕ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๔. จงแสดงปุจฉา วิสัชนา พร้อมคาแปลในนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 51
ก. ปัญญินทริยนิทเทส เฉพาะสัมปยุตต์ ?
ตอบ ก. ปุจฉา. ปญฺ นฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ปัญญินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นปัญญา) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ ได้ / สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์
มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับ สังขารขันธ์ บางส่วน คือ ปัญญาเจตสิก
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปัญญา เวทนา สัญญา
๔. จงแสดงปุจฉา วิสัชนา พร้อมคาแปลในนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 51
ข. โสกนิทเทส เฉพาะ วิปปยุตต์ ?
ตอบ ข. ปุจฉา. โสกะนี้ นับสงเคราะห์ สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้
สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ สุขุมรูป นิพพาน
๔. จงแสดงสัมมัปปธานนิทเทส และปริเทวนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ ตามเอกาทสมนยนิท
เทส ? 52
ตอบ
แสดงสัมมัปปธานนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา. สัมมัปปธานนี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้นวิริยเจตสิก ทีใ่ นมัคคจิต ๔) โดยความ เป็นสังขารขันธ์
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้ / สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
วิสัชนา. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
แปล. สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับ สังขารขันธ์ บางส่วน คือ วิริยเจตสิก ที่ในมัคคจิต ๔
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิริยเจตสิก ที่ในมัคคจิต ๔ เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก.
แสดงปริเทวนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ ดังนี้
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ปุจฉา. ปริเทวะนี้ นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสัททะ และอุตุชสัททะโดยความเป็นรูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้
อปริเทวจิตตชสัททะ และอุตุชสัททะ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ? วิสัชนา.ไม่มี
๔. จงแสดงนิทเทสต่อไปนี้ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 47, 53
ข. กิเลสปทนิทเทส ปุจฉา วิสัชนา เฉพาะวิปปยุตต์อย่างเดียว
ตอบ ข. ปุจฉา กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
กิเลสธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้,
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านั้น ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านั้น ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือสุขุมรูป นิพพาน
๕. ข. จิตตวิปปยุตตธรรมนี้ นับสงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็นรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑
โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45ส
ตอบ ข. จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
ทวาทสมนยสมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๕. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย สังขารขันธนิทเทส (สังคหิตะ)? และให้แสดงปุจฉา
วิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ? 46
ตอบ แสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย สังขารขันธนิทเทส (สังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
สังขารขันธ์นี้ประกอบกับจิต ๘๙ เวทนา สัญญา ได้
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
และแสดงปุจฉาวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. จิตฺตสสฏฺเ หิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
จิตตสังสัฏฐธรรมนี้ ประกอบกับจิต ๘๙ ได้ จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
๕. จงแปล ปุจ.และวิ. พร้อมคาแปลในข้อปุจ.ดังต่อไปนี้
ปุจ. สุขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 44
ปุจ. กิเลสสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 44
ตอบ ปุจ. สุขินทรีย์นี้ ประกอบกับ สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา)ได้
สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสก ๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
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วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ กายวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
ปุจ. กิเลสสังกิเลสิกธรรมเหล่านี้ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลส ๑๐) ได้
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ฯ
อกุสลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือโอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๕. ก. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ? 51, 55
ตอบ ก. แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ดังนี้
ปุ. อุเปกฺขินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อุเบกขินทรีย์นปี้ ระกอบกับ อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) ได้,
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ สตฺตหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นกายวิญญาณธาตุ) ธัมมธาตุ
๕. อุเปกขินทริยนิทเทสและอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส ที่แสดงในทวาทสมนยนิทเทส ส่วน
สัมปยุตต์หรือส่วนประกอบเหมือนกันหรือต่างกัน ได้แก่อะไร และธรรมเหล่านั้นนับสงเคราะห์ได้ด้วย
ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 48
ตอบ อุเ ปกขิน ทริยนิท เทสและอทุก ขมสุขายเวทนายสัมปยุ ตตปทนิท เทส ที่แสดงในทวาทสมนยนิท เทส ส่วน
สัมปยุตต์หรือส่วนประกอบนั้นต่างกัน ได้แก่ อุเปกขินทรีย์ ส่วนประกอบได้แก่ อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เว้น
เวทนาเจตสิก) และธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อายตนะ ๒ คือ
มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖ ธัมมธาตุ ๑ (เว้นกายวิญญาณธาตุ ) ส่วนอทุกขมสุขาย
เวทนายสัมปยุ ตตปทนิท เทส ส่วนประกอบได้แก่ อุเ ปกขาเวทนาเจตสิก และธรรมเหล่านี้นับ สงเคราะห์ได้ด้วย
เวทนาขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. ก. ปัญญินทรีย์ นี้ ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ
เท่าไร ? 45ส
ตอบ ก. ปัญญินทรีย์ นี้ ประกอบกับ โลกียติเหตุกจิต ๓๙ เจตสิก ๓๗ (เว้นปัญญา)
โลกียติเหตุกจิต ๓๙ เจตสิก ๓๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๖. จงแปลคาปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 44ส
ปุ. อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 44ส(1/3)
ตอบ แปล ปุ. อิทธิบาทนี้ ประกอบกับเจตสิก ๓๓ (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม) ได้
เจตสิก ๓๓ เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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๕. ข. จงแสดง อธิโมกขนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ? 47
ตอบ ข. ปุจฉา อธิโมกเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
แปล อธิโมกนี้ ประกอบกับ จิต ๗๘ เจตสิก ๔๐ (เว้นอธิโมกข์ วิจิกิจฉา) ได้
จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
แปล จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัม
มายตนะ ๑ ธาตุ ๓ คือ มโนธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. จงแปลปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในปุจฉา ต่อไปนี้ ? 50, 54
ก. ปุจฉา อธิโมกเขน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ข. ปุจฉา ปีตสิ หคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
สงฺคหิตา ?
ค. ปุจฉา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏฺเ หิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ
กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
ตอบ แปลปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในปุจฉา ต่อไปนี้
ก. ปุจฉา อธิโมกข์นี้ ประกอบกับ จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์ วิจิกจิ ฉา) ได้
จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๓ คือ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ .
ข. ปุจฉา ปีติสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ ปีติเจตสิก ได้
ปีติเจตสิก เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา ปีติเจตสิก เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ .
ค. ปุจฉา ปรามาสปรามัฏฐธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ (เว้นทิฏฐิ) ได้
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ).
๕. ก. จงแสดง มัคคนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะที่เป็นอสังคหิตะ? 47
ตอบ ก.แสดง มัคคนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะที่เป็นอสังคหิตะ
ปุ. อริเยน อฏฺ งฺคิเกน มคฺเคน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ประกอบกับโลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๒๘ (เว้นองค์มรรค ๘) ได้
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๒๘ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะธาตุเท่าไร
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๒๘ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๕. จงแสดงอาสวปทนิทเทส ตามทฺวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) 53
ตอบ
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ปุจฉา อาสวธรรมเหล่านี้ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (เว้นอาสวองค์ธรรม ๓) ได้
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสชั นา อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมาธาตุ ๑
ปุจฉา อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ เหล่านีน้ ับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๖. จงแปลคาปัจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 55ส
ปุ. ปรามาสสมฺปยุตเฺ ตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 55ส(1/3)
ตอบ แปลปุ. ปรามาสสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ทิฏฐิเจตสิก ได้ ทิฏฐิเจตสิก เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้
ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
๕. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งบาลีและภาษาไทย สังขารนิท เทส (สังคหิตะ) และให้แสดงปุจฉาวิสัชนา
พร้อมทั้งคาแปล อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ? 49
ตอบ แสดงเฉพาะคาปุจฉาทั้งบาลีและภาษาไทย สังขารนิทเทส (สังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส
ปุ. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
สังขารที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอวิชชาเป็นเหตุนี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗ เจตสิก ๕๑ (เว้นเจตนา
เจตสิก)ได้ อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗ เจตสิก ๕๑ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
แสดงปุจฉาและวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส(อสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส
ปุ. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๑๙ (เว้นโลภะ ทิฏฐิ) ได้
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๑๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๑๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๕. ข. จงแสดง กิเลสปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ? 55
ตอบ ข. แสดง กิเลสปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ ดังนี้
ปุ. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
กิเลสธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลส ๑๐) ได้, อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗
เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ ยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ
โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
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๕. ข. กิเลสสังกิลฏิ ฐธรรม ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ ย ขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เท่าไร ?
ตอบ ข. กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านี้ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลส องค์ธรรม ๑๐) อกุศลจิต
๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๕. ข. จงแสดงสัญโญชนปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ? 51
ตอบ ข. แสดงสัญโญชนปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ดังนี้
ปุ. สญฺโ ชเนหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
สัญโญชนธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (เว้นสัญโญชน์องค์ธรรม ๘)ได้ อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๕. จงแปลและวิสัชนาในปุจฉาต่อไปนี้ (เฉพาะภาษาไทย) ? 45
ก. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ข. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ?
ค. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา?
ง. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ
ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ตอบ ก. แปล อุเปกขาสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ อุเบกขาเวทนาได้
อุเบกขาเวทนาเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา อุเบกขาเวทนาเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ข. แปล ปรามาสธรรมเหล่านี้ ประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ (เว้นทิฏฐิ)
ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
ค. แปล จิตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ เจตสิก ๕๒ ได้
เจตสิก ๕๒ เหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗
ง. แปล จิตตสัปยุตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับจิต ๘๙ ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
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๕. ก. จิตตสัมปยุตตธรรม ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 43, 50ส(3/3)
ตอบ ก. จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับจิต ๘๙ ได้
จิต ๘๙ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
๕. ในทวาทสมนยนิทเทส ในปิฏฐิทุกะ แสดงกีบ่ ท คือบทอะไรบ้าง (ตามนัยที่ ๑๒) และจงแปลปุจฉา พร้อม
วิสัชนาทั้งบาลีแปล ในปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุจฉา อวิชฺชาย เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา? 52
ตอบ ปิฏฐิทุกะ ที่แสดงมี ๖ บท คือ ๑. สวิตักกปทนิทเทส ๒. สวิจารปทนิทเทส ๓. สัปปีติกปทนิทเทส
๔. ปีติสหคตปทนิทเทส ๕. สุขสหคตปทนิทเทส ๖. อุเบกขาสหคตปทนิทเทส
แปล อวิชชานี้ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหเจตสิก) ได้ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมายตนะ
เตรสมนยอสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปปฺ ยุตตฺ ปทนิทฺเทส
๖. ข. บทที่แสดงได้ในนยะที่ ๑๓ นั้น มีกี่บท คาถาแสดงไว้มีเพียงกี่บท คืออะไรบ้าง ? ส่วนบทที่เหลือไม่ได้
แสดงไว้มีกี่บทคืออะไรบ้าง? จงชี้แจงมาให้ทราบด้วย? 45
ตอบ ข. บทที่แสดงได้ในนยะที่ ๑๓ นั้น มีอยู่ ๑๓๐ บาท คาถาที่แสดงไว้มีเพียง ๒๒ บท มีรูปขันธ์ ธัมมายตนะ
เป็นต้น รวมที่พึงรู้ง่ายดังกล่าวมานี้ เป็นบทที่ตั้งขึ้นเป็นประธานบทส่วนบทที่เหลืออีก ๑๐๘ บท ไม่ได้แสดงอยู่ใน
คาถานี้ คือ อรูปภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ จตุโวการภวะ อิทธิบาท ในติกมาติกา ๔๑ บทที่มีองค์ธรรมเป็นนามฝ่าย
เดียว ในทุกมาติกา ๖๓ บทที่มีองค์ธรรมเป็นรูปฝ่ายเดียว หรือนามฝ่ายเดียว ดังนี้
๖. ก. อัพภันตรมาติกาที่ทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสนั้น มีกี่นิทเทส ? คืออะไรบ้าง ? 55
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่ทรงแสดงใน เตรสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๖ นิทเทส คือ
๑. รูปักขันธนิทเทส
๒. ธัมมายตนนิทเทส
๓. ธัมมธาตุนิทเทส
๔. อิตถินทริยนิทเทส
๕. ปุริสินทริยนิทเทส
๖. ชีวิตินทริยนิทเทส
๗. นามรูปนิทเทส
๘. อรูปภวนิทเทส
๙. อสัญญีภวนิทเทส ๑๐. เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ๑๑. เอกโวการภวนิทเทส ๑๒. จตุโวการภวนิทเทส
๑๓. ชาตินทิ เทส
๑๔. ชรานิทเทส
๑๕. มรณนิทเทส
๑๖. อิทธิปาทนิทเทส
๖. ก. ในเตรสมนยนิทเทสนั้น อัพภันตรมาติกา ที่ไม่ได้แสดงไว้ในคาถา มีกี่นิทเทส? คือนิทเทสอะไรบ้าง? 53
ตอบ ก. ในเตรสมนยนิทเทสนัน้ อัพภันตรมาติกาที่ไม่ได้แสดงไว้ในคาถา มี ๔ นิทเทส คือ
๑. อรูปภวนิทเทส ๒. เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ๓. จตุโวการภวนิทเทส ๔. อิทธิปาทนิทเทส
๖. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสที่เป็นคาถานั้น มีกี่บท? และอินทริยนิทเทสทีแ่ สดงได้
มีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 49ส
๖. ก. อินทริยนิทเทส ที่แสดงในเตรสมนยนิทเทสนั้น มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ?53ส
ตอบ ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสที่เป็นคาถา มี ๒๒ บท
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และอินทริยนิทเทส ที่แสดงได้ มี ๓ นิทเทส คือ
๑. อิตถินทริยนิทเทส ๒. ปุริสินทริยนิทเทส ๓. ชีวิตินทริยนิทเทส
๖. ข. ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงในเตรสมนยนิทเทสนั้น บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็นขันธ์
อายตนะ ธาตุต่างกันนั้น มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 48ส
ตอบ ข. ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงในเตรสมนยนิทเทสนั้นบทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ โดยความเป็น ขันธ์ อายตนะ
ธาตุต่างกันนั้นมี ๖ นิทเทสคือ ๑. นามรูปนิทเทส
๒. เอกโวการภวนิทเทส ๓. อสัญญีภวนิทเทส
๔. ชาตินิทเทส
๕. ชรานิทเทส
๖. มรณนิทเทส
๖. ๖. ก. ในเตรสมนยนิทเทสที่เป็นอัพภันตรมาติกานั้น บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์จติ ๘๙ โดยความเป็น
ขันธ์ อายตนะ ธาตุตา่ งกัน มีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง? 51, 52
๖. ก. ในอัพภันตรมาติกา ที่แสดงในเตรสมนยนิทเทส บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ มีกี่นิทเทส คือ
นิทเทสอะไรบ้าง ? 52
๖. ก.อัพภันตรมาติกาที่นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ ตามเตรสมนยนิทเทส มีกี่นิทเทส คืออะไรบ้าง ? 49
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่นับสงเคราะห์จิต ๘๙ ตามเตรสมนยนิทเทส มี ๑๒ นิทเทสคือ
๑. รูปักขันธนิทเทส
๒. ธัมมายตนนิทเทส
๓. ธัมมธาตุนิทเทส ๔. อิตถินทริยนิทเทส
๕. ปุริสินทริยนิทเทส
๖. ชีวิตินทริยนิทเทส
๗. นามรูปนิทเทส ๘. อสัญญีภวนิทเทส
๙. เอกโวการภวนิทเทส ๑๐. ชาตินิทเทส
๑๑.ชรานิทเทส
๑๒. มรณนิทเทส
๖. ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเตรสมนยนิทเทสนั้น มีกี่บท ? และอินทริยนิทเทสที่แสดงได้ มีกี่
นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 54
ตอบ ก.บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเตรสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๓๐ บท
และอินทริยนิทเทสที่แสดงได้ มี ๓ นิทเทส คือ
๑. อิตถินทริยนิทเทส
๒. ปุริสินทริยนิทเทส
๓.ชีวิตินทริยนิทเทส
๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา พร้อมคาแปลใน รูปักขันธนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส ? 54
ตอบ ข. แสดงปุจฉาและวิสัชนา พร้อมคาแปลใน รูปักขันธนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์)
ปุจฉา. รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
รูปขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ
๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ / จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๖. ข. จงแสดง ปุจฉาและวิสัชนาพร้อมคาแปลใน ธัมมายตนนิทเทส เฉพาะ (ภาษาไทยที่เป็น) สัมปยุตต์ ?
50ส, 54ส ตามเตรสมนยนิทเทส ? 53
๖. จงแปลคาปุจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 44ส, 55ส
ปุ. ธมฺมธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
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เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺ า ? 44ส(1/3), 55ส(2/3)
ตอบ ข. แสดง ปุจฉาและวิสัชนาพร้อมคาแปลใน ธัมมายตนนิทเทส เฉพาะสัมปยุตต์ ตามเตรสมนยนิทเทส
ปุจฉา ธมฺมายตเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
แปล ธัมมายตนะนี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้ จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตตฺ า เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา ฯ
แปล จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๖. ข จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา พร้อมคาแปลใน ชีวติ นิ ทริยนิทเทส (เฉพาะวิปปยุตต์) ตามเตรสมนยนิเทส ? 55
ตอบ ข. แสดง ปุจฉา และ วิสัชนา พร้อมคาแปล ใน ชีวิตินทริยนิทเทส (เฉพาะวิปปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส
ปุจฉา. ชีวิตินทฺ ฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล ชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
วิสัชนา. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
แปล จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๖. จงแปลปุจฉา และวิสัชนาพร้อมทั้งคาแปล ในปุจฉาดังต่อไปนี้
ปุจฉา อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 44
ปุจฉา อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 44
ตอบ แปล ปุ. อินถินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุไม่ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
แปล ปุจฉา อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นสังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธัมมายตนะ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
วิสัชนา
นตฺถิ ไม่มี
๖. จงแสดงปุจฉาวิสัชนา เฉพาะภาษาบาลีของบทนิทเทส ดังต่อไปนี้ ตามเตรสมนยนิทเทส อิตถินทรียนิท
เทส อุเปกขาสหคตนิทเทส ? 46
ตอบ แสดงปุจฉาวิสัชนา เฉพาะภาษาบาลีของบทนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส อิตถินทรียนิทเทส ดังนี้
ปุ. อิตฺถินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
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เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
ปุ. กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา .
และตามอุเปกขาสหคตนิทเทส ดังนี้
ปุ. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
วิ. นตฺถิ. / ไม่มี
ปุ. กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
วิ. จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
ก. จงแสดงเฉพาะคาปุจฉาเป็นภาษาบาลี ในอรูปภวนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส เฉพาะสัมปยุตต์ ? 51ส
ตอบ ก. แสดงเฉพาะคาปุจฉา เป็นภาษาบาลี ในอรูปภวนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส เฉพาะสัมปยุตต์
ปุจฉา อ รูปภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
๖. จงแปลคาปุจฉาและวิสัชนาเป็นบาลีพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 52ส
ปุ. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 52ส(1/2)
ตอบ แปลปุ. สวิตักกธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ ไม่มี
๖. ก. จงแสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์) ? 47ส
ตอบ ก. ปุจฉา อุเปกขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
แปล อุเ ปกขาสหคตธรรมเหล่า นี้ นับ สงเคราะห์โ อฬาริ ก รูป ๑๒ โดยความเป็ น สัญ ญาขัน ธ์ สังขารขัน ธ์
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธัมมายตนะ วิญญาณธาตุ ๖ ธัมมธาตุ ๑ (เว้นกายวิญญาณธาตุ) ไม่ได้
โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
๖. จงแปลปุจฉา และวิสัชนาพร้อมทั้งแปลในคาปุจฉาต่อไปนี้? 47
ก. ปุจฉา อุปาทา ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
ข. ปุจฉา กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ตอบ ก. แปล ปุจฉา อุป าทายรูป ๒๔ นี้ นับ สงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูป ขัน ธ์ โอฬาริก ายตนะ ๙
ธัมมายตนะ ๑ (เว้น โผฏฐัพพายตนะ) ไม่ได้, จิต ๘๙ เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา .
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จิต ๘๙ เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
ข. แปล ปุจฉา กุสลธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้ / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๖. จงแปลพร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปลดังต่อไปนี้ ? 50
ปุจฉา สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา
ธาตุส งฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเ ธหิ กตีหายตเนหิ กตี หิ ธาตูหิ สมฺป ยุตฺตา ?
ปุจฉา อิตฺถินทฺริเ ยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิต า ธาตุส งฺคเหน
อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปยุ ตฺต า ?
ตอบ แปลพร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและคาแปล
สารัมมณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็น นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ
วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑ไม่ได้ / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร?
วิสัชนา นตฺถิ ไม่มี
อิตถินทรียน์ ี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุไม่ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยาเกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริธาตุ ๑๐
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน
๖. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย นามรูปนิทเทส (สัมปยุตต์) สารัมมณปทนิทเทส (วิปปยุตต์)
ตามเตรสมนยนิทเทส ? 48
ตอบ
แสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย นามรูปนิทเทส (สัมปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส
ปุ. นามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา
ขัน ธ์ สังขารขันธ์ โอฬาริก ายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริก ธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ จิต ๘๙ เหล่านี้
ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิ. จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมม
ธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒
แสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย สารัมมณปทนิทเทส (วิปปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส
ปุ. สารัมมณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริก รูป ๑๒ โดยความเป็น นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ
วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
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๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาตามเตรสมนยนิทเทส ที่เป็นภาษาไทย ในอรูปภวนิทเทส? 52
๖. ข. จงแสดงอรูปภวนิทเทสตามนัยที่ ๑๓ (เป็นภาษาไทย) ทั้งสัมปยุตต์ และวิปปยุตต์? 51
ตอบ ข. ปุจฉา อรูปภวะนี้ นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุไม่ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
วิสัชนา นตฺถิ / ไม่มี
ปุจฉา โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร
วิสัชนา โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
๖. จงแสดง อรูปภวนิทเทส (เฉพาะวิปปยุตต์), เอกโวการภวนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์), ตามเตรสมนยนิท
เทส มาให้สมบูรณ์ ? 43
ตอบ ปุจฉา อรูปภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
อรูปภวะนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ มโนวิญญาณ
ธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้ / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา
โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
ปุจฉา เอกโวการภเวน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙
โดยความเป็นรูปขันธ์ รูปายตนะ ธัมมายตนะ รูปธาตุ ธัมธาตุไม่ได้
จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา
จิต ๘๙ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
๖. ข. จงแสดง ปุ.วิ. พร้อมคาแปล ใน สรณปทนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส? 49
ตอบ ข. แสดง ปุ.วิ.พร้อมคาแปล ใน สรณปทนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์) ตามเตรสมนยนิทเทส
ปุจ. สรเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
สรณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ มโน
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. นตฺถิ ไม่มี
จุทฺทสมนยวิปปฺ ยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส
๗. ข. จงแสดงคาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดง ในจุททมนยนิทเทส เฉพาะบาลี (ไม่ต้องแปล)? 46
ตอบ ข. คาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดง ในจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
๑. ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ
อถ ชีวิต นามรูปํ
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เทฺว จ ติเก น ลพฺภเร
โคจฺฉเก ทส อปรนฺเต
อิจฺเจเต สตฺต จตฺตาฬีส ธมฺมา
โมฆปุจฺฉเกน จ.

๗. ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในจุททสมนยนิทเทสนั้น มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 44
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในจุททสมนยนิทเทสนั้นมี ๘ บท คือ ๑ ธัมมายตนะ ๒. ธัมมธาตุ ๓ .
ชีวิตินทรีย์ ๔. นามรูป ๕. สฬายตนะ ๖. ชาติ ๗.ชรา ๘. มรณะ
๗. จงแสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ โสตวิญญาณธาตุนิทเทส, สัททายตนนิทเทส, กัมมภว
นิทเทส, อนิสัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส, อโนฆนิทยปทนิทเทส ? 49
ตอบ แสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้
โสตวิญญาณธาตุนิทเทส ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
สัททายตนนิทเทส
ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ หรือจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
กัมมภวนิทเทส
ไม่ประกอบกับ โลกียวิบาก กริยา โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
หรือ ไม่ประกอบกับ วิบาก กริยา มัคคจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
อโนฆนิยปทนิทเทส
ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
๗. จงแสดง กายวิญญาณธาตุนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ และ สารัมมณปทนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ตามจุ
ททสมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 50
ตอบ แสดงกายวิญญาณธาตุนิทเทสเฉพาะอสังคหิตะ และสารัมมณปทนิทเทสเฉพาะสังคหิตะ ตามจุททสมนยนิทเทส
ปุจฉา กายวิญญาณธาตุยา เย ธมมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา?
แปล กายวิญญาณธาตุนี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาททีเ่ หลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธน น เกหิจิ อายตเนหิ เอกาย ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ
แปล ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่มี แต่นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย กายวิญญาณธาตุ ๑
ปุจฉา สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล. สารัมมณธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา เอเกน ขนฺเธน เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ฯ
แปล. รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑
๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทยในทุกขสัจจนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทสเฉพาะสังคหิตะ
? 51ส
ตอบ ข. แสดงปุจฉาและวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ทุกขสัจจนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ดังนี้
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ปุจฉา ทุกขสัจจนี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ .
๗. จงแสดง ทุกขสัจจนิทเทส (สังคหิตะ) โลกียปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 54
ตอบ แสดง ทุกขสัจจนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. ทุกฺขสจฺเจน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
ทุกขสัจจะ นี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๒ คือ
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
แสดง โลกียปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. โลกิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
โลกียธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๖. จงแปลคาปุจฉาและวิสัชนาเป็นบาลีพร้อมทั้งคาแปล ในคาปุจฉาดังต่อไปนี้ ? 52ส
ปุ. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ
อสงฺคหิตา ? 52ส(2/2)
ตอบ แปล ปุ. เวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยผัสสะเป็นเหตุนี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
๗. จงปุจฉาและวิสัชนา รูปาวจรปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 45
ตอบ ปุจฉาและวิสัชนา รูปาวจรปทนิทเทส ดังนี้
ปุจฉา รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
รูปาวจรธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นบั สงเคราะห์ โดยความเป็น
ขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ปุจฉา กตีหิ อสงฺคหิตา ?
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กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ
เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มี.
๗. จงแสดง ปัญจโวการภวนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ กามาวจรปทนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ ตามจุททสมนย
นิทเทส ? 53 มาโดยละเอียด ? 47
๗. ข. จงแสดง ปัญจโวการภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย ? 44
ตอบ
ปัญจโวการภวนิทเทส
ปุจฉา. ปญฺจโวการภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล ปัญจโวการภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ กุสล – อกุสล – กริยา – ผลจิตตุปบาท
จตุโวการภวะ กุสล–อกุสล–กริยา–ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา .
แปล จตุโวการภวะ กุสล–อกุสล–กริยา–ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๓ คือ มโนธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
กามาวจรปทนิทเทส
ปุจฉา. กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
แปล กามาวจรธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตตุปบาท
รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา .
แปล รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑
โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ )
๗. จงแสดง กามภวนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะภาษาไทย) สัญญีภวนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิท
เทส ? 52
ตอบ
แสดง กามภวนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะภาษาไทย) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. กามภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิก ที่เป็นรูปภวะ อรูปภวะ กุศล - อกุศล - กริยา - ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิก ทีเ่ ป็นรูปภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ
ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จิต เจตสิก ที่เป็นรูปภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
แสดง สัญญีภวนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. สญฺ ภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
สัญญีภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท / เนวสัญญีนาสัญญีภวะ
กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
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วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปณฺณรสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
เนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑
โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ปัญจวิญญาณธาตุ ๕
๗. จงแสดง กามภวนิทเทส, อัปปัจจยปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส? (เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย)? 43
ตอบ
กามภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย) 
อัปปัจจยปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย)
ปุ. อัปปัจจยธรรมนี้ ไม่ประกอบกับจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
๖. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา ภาษาไทย ปริเทวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ? 49ส
ตอบ ข. ปุ. ปริเทวะ นี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
นามขันธ์ ๔ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. นามขันธ์ ๔ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑
ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑.
๖. จงแปลคาปัจฉาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 55ส
ปุ. เจตนาย เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 55ส(3/3)
แปล ปุ. เจตนา นี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
๗. จงแสดงปุจฉา วิสัชนา ทั้งบาลี และภาษาไทย เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส
(เฉพาะอสังคหิตะ) ? สวิตักกปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ? 48
ตอบ
เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ)
ปุจฉา เนวสญฺ ีนาสญฺ ีภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
เนวสัญ ญีน าสัญ ญีภวนี้ ไม่ป ระกอบกั บ สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุ ศล อกุศล กริย า ผลจิตตุป บาท ติช รูป
นิพพาน / สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุศล อกุศล กริยา ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์
ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุศล อกุศล
กริยา ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี
สวิตกั กปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ)
ปุจฉา สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
สวิตักกธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตฺถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุป
บาท หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท) รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปัญจวิญญาณ - ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌานจิตตุปบาท หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท ) รูป
๒๘ นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
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วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุปบาท หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท) รูป ๒๘
นิพพานเหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นับ สงเคราะห์โดยความเป็ นขัน ธ์เ สีย แล้ว นับ สงเคราะห์ได้ด้วยขัน ธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนธาตุ) ธัมมธาตุ ๑
๖. ข. จงแสดง สวิจารปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ? 47ส
ตอบ ข. ปุจฉา สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
แปล สวิจารธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา
แปล อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์ โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗ (เว้นมโนธาตุ)
๗. จงแสดงอุปปัตติภวนิทเทส (สังคหิตะ) ปรามัฏฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 55
ตอบ
แสดง อุปปัตติภวนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. อุปปตฺติภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อุปปัตติภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท
กุศล – อกุศล – กริยา - ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ ตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ
มนายตนะ อัมมายตนะ ธาตุ ๓ คือ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
แสดง ปรามัฏฐปทนิเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปรามัฏฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส
ปุ. ปรามฏฺเ หิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา?
ปรามัฏฐธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตุปบาท โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านีน้ ับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วย
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
โลกุตตรจิตปุ บาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๗. ก. จงแสดงสติปัฏฐานนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ ภาษาไทย ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 46
ตอบ ก. แสดงสติปัฏฐานนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ ภาษาไทย ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้
ปุ. สติปัฏฐานนี้ ไม่ประกอบกับโลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์
ได้ด้วย ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
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๗. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย อธิโมกขนิทเทส (สังคหิตะ) อสังกิสฏิ ฐปทนิทเทส
(อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 51
ตอบ
อธิโมกขนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส
ปุ. อธิโมกฺเขน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อธิโมกข์นี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปัญจวิญญาณ วิจิกจิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป นิพพาน
ทวิปัญจวิญญาณวิจิกจิ ฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ฐเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ทวิปัญจวิญญาณ-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานทีน่ ับสงเคราะห์โดยความเป็น
ขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนธาตุ) ธัมมธาตุ ๑
อสังกิสฏิ ฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส
ปุ. อสงฺกิลิฏฺเ หิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺ า เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
อสังกิลิฏฐธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อกุศลจิตตุปบาท
อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)
๖. จงปุจฉาและวิสัชนาใน กุสลปทนิทเทส เฉพาะบาลี ตามจุททสมนยนิทเทส ? 45ส
ตอบ ปุจฉา กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขต ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
ปุจฉา กตีหิ อสงฺคหิตา ?
วิสัชนา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
๖. ข. จงแสดงอนุตรปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ?53ส
ตอบ ข. ปุจฉา อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อนุตตรธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ อฏฺ หิธาตูหิ สงฺคหิตา
โลกียจิตตตุปบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
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