วิธีหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของบทนิทเทสที่นามาแสดงในปฐมนยนิทเทส
นัยที่ ๑ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ นาองค์ธรรมของบทนิทเทสมาสงเคราะห์เป็น ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ว่าได้และไม่ได้อย่างละจานวนเท่าไร
A
สัง ? _ _ _
“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง
“อสัง ?” คือ “อสังคหิตะ” การสงเคราะห์ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เหลือจาก “A”
อสัง ? _ _ _
“สัง ?” คือ “สังคหิตะ” การสงเคราะห์ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นของ “A” “_ _ _” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นฝ่ายสังคหิตะ และอสังคหิตะ

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐

๑) ถ้า “องค์ธรรม” ของบทนิทเทส (ข้อธรรมที่นามาแสดง) เป็น “จิต” (จะกี่ดวงก็ตาม)
๑.๑ จิต ๘๙ นับสงเคราะห์ “ขันธ์” ได้ ๑ ขันธ์ คือ “วิญญาณขันธ์” (จะกี่ดวงก็ตาม นับได้
เท่ากัน) ในขณะทั้งสามมีอุปปาทักขณะเป็นต้น นับสงเคราะห์เป็น “สังขารขันธ์)
๑.๒ จิต ๘๙ นับสงเคราะห์ “อายตนะ” ได้ ๑ อายตนะ คือ “มนายตนะ” (จะกี่ดวงก็ตาม
นับได้เท่ากัน) ในขณะทั้งสามมีอุปปาทักขณะเป็นต้น นับสงเคราะห์เป็น “ธัมมายตนะ”
๑.๓ จิต ๘๙ นับสงเคราะห์ “ธาตุ” รวมได้ทั้งหมด ๗ ธาตุ คือ “วิญญาณธาตุ ๗” (แต่ละดวง
ธาตุไม่เหมือนกัน) ในขณะทั้งสามมีอุปปาทักขณะเป็นต้น นับสงเคราะห์เป็น “ธัมมธาตุ”
๑.๓a จักขุวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “จักขุวิญญาณจิต” ๒ ดวง หรือดวงใดดวงหนึ่ง
๑.๓b โสตวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “โสตวิญญาณจิต” ๒ ดวง หรือดวงใดดวงหนึ่ง
๑.๓c ฆานวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “ฆานวิญญาณจิต” ๒ ดวง หรือดวงใดดวงหนึ่ง
๑.๓d ชิวหาวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “ชิวหาวิญญาณจิต” ๒ ดวง หรือดวงใดดวงหนึ่ง
๑.๓e กายวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “กายวิญญาณจิต” ๒ ดวง หรือดวงใดดวงหนึ่ง
๑.๓f มโนธาตุ นับธาตุจาก “สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง
หรือดวงใดดวงหนึ่งในจิต ๓ ดวง”
๑.๓g มโนวิญญาณธาตุ นับธาตุจาก “จิต ๗๖ ดวงที่เหลือ” หรือดวงใดดวงหนึ่งใน ๗๖
ดวงที่เหลือ

ข้อสังเกต...
-จิตที่เป็น “กุศลชาติ อกุศลชาติ” นับสงเคราะห์เป็น “มโนวิญญาณธาตุ” เท่านั้น (๑.๓g)
-จิตที่เป็น “กริยาชาติ” นับสงเคราะห์เป็น “มโนธาตุ” และ “มโนวิญญาณธาตุ” (๑.๓f, ๑.๓g)
-จิตที่เป็น “ชวนจิต” ทั้งหมด (กามชวนะ อัปปนาชวนะ) เป็น “มโนวิญญาณธาตุ” เท่านั้น
-จิตที่เป็น “สเหตุกจิต” เป็น “มโนวิญญาณธาตุ” เท่านั้น (๑.๓g)
-จิตที่เป็น “อเหตุกจิต” ได้ “วิญญาณธาตุ ๗” ทั้งหมด (ดู ๑.๓ a-g)
-จิตที่เป็น “วิปากชาติ” ได้ “วิญญาณธาตุ ๗” ทั้งหมด (ดู ๑.๓ a-g)
-จิตที่เป็น “กามวิบาก, โลกียวิบาก” ทั้งหมด ได้ “วิญญาณธาตุ ๗” ทั้งหมด
-จิตที่เป็น “กามาวจรจิต ๕๔” ได้ “วิญญาณธาตุ ๗” ทั้งหมด
-จิตที่ประกอบกับ “อธิโมกข์” ได้ “มโนธาตุ” และ “มโนวิญญาณธาตุ” (ดู ๑.๓ f-g)
-จิตที่ประกอบกับ “วิตกเจตสิก และ วิจารเจตสิก” ได้ “มโนธาตุ” และ “มโนวิญญาณธาตุ”
-จิตที่เป็น “อุเบกขาเวทนา” ได้ “วิญญาณธาตุ ๖” เว้นกายวิญญาณธาตุ
-จิตที่เป็น “สุข, ทุกข์” เป็น “กายวิญญาณธาตุ” (ดู ๑.๓e)
-จิตที่เป็น “โสมนัสสเวทนา, โทมนัสสเวทนา” เป็น “มโนวิญญาณธาตุ (ดู ๑.๓g)
-ขณะทั้งสามของจิต (นับแต่ละขณะ) สงเคราะห์เป็น “สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ”
[ก]

[ข]

โอฬาริกธาตุ ๑๐

โอฬาริกายตนะ ๑๐

๒) ถ้า “องค์ธรรม” ของบทนิทเทสที่นามาแสดงมี “เจตสิก”
ข้อสังเกต...
๒.๑ ถ้าเป็น “เวทนาเจตสิก” นับสงเคราะห์ขันธ์ได้ ๑ ขันธ์ คือ “เวทนาขันธ์”
- ถ้าไม่ใช่เวทนา และ สัญญา ให้นับเป็นสังขารขันธ์เสมอ
๒.๒ ถ้าเป็น “สัญญาเจตสิก” นับสงเคราะห์ขันธ์ได้ ๑ ขันธ์ คือ “สัญญาขันธ์”
- ถ้าเจตสิกที่ประกอบกับจิตจะนับขันธ์ได้ ๓ ขันธ์เสมอ (นอกจากเว้น เวทนาเจตสิก จึงจะได้
๒.๓ ถ้าเป็น “เจตสิกที่เหลืออีก ๕๐ ดวง” หรือดวงใดดวงหนึ่งใน ๕๐ ดวง นับสงเคราะห์ขันธ์
ขันธ์ ๒ แต่ถ้าเว้นสังขารเจตสิกไปบางตัว ก็ยังคงได้ขันธ์ ๓ เหมือนเดิม
ได้ ๑ ขันธ์ คือ “สังขารขันธ์”
๓) ถ้า “องค์ธรรม” ของบทนิทเทสที่นามาแสดงมี “รูป”
๓.๑ “รูป ๒๘” นับสงเคราะห์ขันธ์ได้ ๑ ขันธ์ คือ “รูปขันธ์” (จะกี่รูปก็ตาม นับได้เท่ากัน)
๓.๒ “รูป ๒๘” นับสงเคราะห์อายตนะได้ ๑๑ อายตนะ คือ “โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑”
๓.๒a “ปสาทรูป ๕” มีจักขุปสาทเป็นต้น ถึงกายปสาท “๑ รูป” นับสงเคราะห์อายตนะได้ ๑ อายตนะ คือ “จักขายตนะเป็นต้น ถึงกายายตนะ” รวมทั้งหมดได้ ๕ อายตนะ
๓.๒b “วิสยรูป ๗” มีรูปารมณ์เป็นต้น ถึงโผฏฐัพพารมณ์ “๑ รูป” นับสงเคราะห์อายตนะได้ ๑ อายตนะ คือ “รูปายตนะเป็นต้น ถึงโผฏฐัพพายตนะ” รวมทั้งหมดได้ ๕ อายตนะ
(โผฏฐัพพายตนะมี ๓ รูป รูปใดรูปหนึ่งก็เป็นโผฏฐัพพายตนะเช่นกัน)
๓.๒c “สุขุมรูป ๑๖ รูป” หรือรูปใดรูปหนึ่งใน ๑๖ รูปนั้น นับสงเคราะห์อายตนะได้ ๑ อายตนะ คือ “ธัมมายตนะ”
๓.๓ “รูป ๒๘” นับสงเคราะห์ธาตุได้ ๑๑ ธาตุ คือ “โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑”
๓.๓a “ปสาทรูป ๕” มีจักขุปสาทเป็นต้น ถึงกายปสาท “๑ รูป” นับสงเคราะห์ธาตุได้ ๑ ธาตุ คือ “จักขุธาตุเป็นต้น จนถึงกายธาตุ” รวมทั้งหมดได้ ๕ ธาตุ
๓.๓b “วิสยรูป ๗” มีรูปารมณ์เป็นต้น ถึงโผฏฐัพพารมณ์ “๑ รูป” นับสงเคราะห์ธาตุได้ ๑ ธาตุ คือ “รูปธาตุเป็นต้น จนถึงโผฏฐัพพธาตุ” รวมทั้งหมดได้ ๕ ธาตุ
(โผฏฐัพพธาตุมี ๓ รูป รูปใดรูปหนึ่งก็เป็นโผฏฐัพพธาตุเช่นกัน)
๓.๓c “สุขุมรูป ๑๖ รูป” หรือรูปใดรูปหนึ่งใน ๑๖ รูปนั้น นับสงเคราะห์ธาตุได้ ๑ ธาตุ คือ “ธัมมธาตุ”
ข้อสังเกต...
- ถ้าเป็น “กัมมชรูป ๒๐” จะนับสงเคราะห์ได้ รูปขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ (เว้น สัททายตนะ สัททธาตุ)
- ถ้าเป็น “กัมมชรูป ๑๕” จะนับสงเคราะห์ได้ รูปขันธ์ ๑ อายตนะ ๔ ธาตุ ๔ (อายตนะ ๔ ธาตุ ๔ คือ จักขุ- โสต- รูป- ธัมม-)
- ถ้าเป็น “ติชรูป” (เว้นกัมมชรูป) จะนับสงเคราะห์ได้ รูปขันธ์ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ [อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ คือ รูป- สัทท- คันธ- รส- โผฏฐัพพ- ธัมม- (ดู ๓.๒b-c, ๓.๓b-c)]

๔) ถ้า “องค์ธรรม” ของบทนิทเทสที่นามาแสดงมี “นิพพาน”
ข้อสังเกต...
๔.๑ “นิพพาน” นับสงเคราะห์เป็นขันธ์ไม่ได้ให้ใช้ว่า “น เกหิจิ ขนฺเธหิ”
- นิพพาน เวลานับสงเคราะห์เป็นขันธ์ ถ้ามาร่วมกับ จิต เจตสิก หรือรูป ให้ใช้ว่า
๔.๒ “นิพพาน” นับสงเคราะห์เป็นอายตนะได้ ๑ อายตนะ คือ “ธัมมายตนะ”
“ อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา” (ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว)
๔.๓ “นิพพาน” นับสงเคราะห์เป็นธาตุได้ ๑ ธาตุ คือ “ธัมมธาตุ”
- ถ้าเป็นองค์ธรรมเดี่ยว ไม่ได้มาร่วมกับ จิต เจตสิก หรือรูป ให้ใช้ว่า “น เกหิจิ ขนฺเธหิ”
๕) ถ้าองค์ธรรมของบทนิทเทสที่นามาแสดงมีปรมัตถธรรมมากกว่า ๑ อย่าง ให้ทาการสงเคราะห์ทีละอย่าง เสร็จแล้วจึงนับจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของแต่ละอย่างที่ได้รวมเข้าด้วยกัน
วิธีหาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ในทุติยนยนิทเทส
นัยที่ ๒ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ ๑. หาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ให้ได้ ๒. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “เย ธมฺมา” ในฝ่าย “อสังคหิตะ” ให้ได้.
“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
รูปแบบของนัยที่ ๒ A --สั
ง--> B --อสัง--> ? _ _ _
“B” คือ เย ธมฺมา ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (ใช้สูตรจะหาง่ายกว่า)
=≠≠
“_ _ _” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เหลือจาก B
สูตรที่ ๑ สาหรับบทนิทเทสที่เป็นรูป

สัง = ๑ ๑๑ ๑๑ / อสัง = ๔ ๑ ๗
จัก โสต ฆาน ชิว กาย =
รูปา สัท คันธ รสา โผฏ ≠≠
สุ

วิสัชนา อสัง = ๔ ๑+A ๗+A

ธรรมที่แสดงในทุติยนยนิทเทสนี้ เป็นธรรมที่มี "ขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุ ต่างกัน" สาหรับบทนิทเทสที่เป็น "รูป"
-ในตารางจะมีทั้งหมด ๑๑ ช่อง ในแต่ละช่องจะเหมือนกันโดยขันธ์ คือเป็นรูปขันธ์เหมือนกัน (=)
-ในตารางแต่ละช่อง จะต่างกันโดยอายตนะ และธาตุ คือมีอายตนะและธาตุต่างกันโดยชื่อ ๑๑ ชื่อ, ๑ ช่อง เท่ากับ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ (≠)
-เลือกองค์ธรรมในช่องใดช่องหนึ่งเป็นบทนิทเทส ช่องที่เหลือทั้งหมดเป็น “เย ธมฺมา” [ให้นับจานวนรูป (ช่องที่เลือกเป็นบทนิทเทสให้ตัดออกไป)]
-ช่องที่ยกเป็นบทนิทเทสแล้ว นามาเป็น “เย ธมฺมา” ไม่ได้ เพราะมีส่วนเหมือนกันที่อายตนะ ธาตุ (ตามกฎต้องการ อายตนะ ธาตุ ที่ต่างกัน)

[ค]

[ง]
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็น "โอฬาริกรูป ๑"
แสดง จักขายตนนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A
=B
วิสัชนา

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "จักขายตนะ" ได้แก่ "จักขุปสาทรูป"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "จักขุปสาทรูป" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "รูป ๒๗ (-จักขุปสาท)" เป็น "เย ธมฺมา"
จัก โส ฆา ชิว กา
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "รูป ๒๗ (-จักขุปสาท)" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม
"อสังคหิตะ" จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
จะได้ "นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘" เป็นวิสัชนา
-บทนิทเทสที่เป็น "โอฬาริกรูป ๑ รูป" แสดงเหมือนกับ "จักขายตนะ"
นัยที่ ๒ จักขายตนะ ---สั
ง--> รูป ๒๗ (-จักขุ) ---อสัง--> ? น.๔ ๒ ๘
=≠≠
ทุกประการ เปลี่ยนแต่องค์ธรรมของบทนิทเทสเท่านั้น
รูป. จัก. จัก.

ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็น "โอฬาริกรูป ๓ รูป"
แสดง โผฏฐัพพายตนนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "โผฏฐัพพายตนะ" ได้แก่ "ปฐวี เตโช วาโย"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "ปฐวี เตโช วาโย" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "รูป ๒๕ (-ปฐวี เตโช วาโย)" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "รูป ๒๕ (-ปฐวี เตโช วาโย)" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย
"อสังคหิตะ" จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้
"นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ โผฏฐัพพายตนะ ---สั
ง--> รูป ๒๕ (-ปฐวี เตโช วาโย) ---อสัง--> ? น.๔ ๒ ๘
=≠≠
รูป. โผฏ. โผฏ.

ตัวอย่างที่ ๓ บทนิทเทสเป็น "ภาวรูป"
แสดง อิตถินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "อิตถินทรีย"์ ได้แก่ "อิตถีภาวรูป"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "อิตถีภาวรูป" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "โอฬาริกรูป ๑๒" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "โอฬาริกรูป ๑๒" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย "อสังคหิตะ"
จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ อิตถินทรีย์ ---สั
ง--> โอฬาริกรูป ๑๒ ---อสัง--> ? น.๔ ๒ ๘
=≠≠
รูป. ธัม. ธัม.

ตัวอย่างที่ ๔ บทนิทเทสเป็น "ชีวิตนวกกลาป"
แสดง เอกโวการภวนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "เอกโวการภวะ" ได้แก่ "ชีวิตนวกกลาป"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "ชีวิตนวกกลาป" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์)" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์)" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย
"อสังคหิตะ" จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๙ ธาตุ ๙" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
จะได้ "นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ เอกโวการภวะ ---สั
ง--> โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์) ---อสัง--> ? น.๔ ๒ ๘
=≠≠
รูป. รูปา.ธัม. รูป.ธัม.

[จ]

[ฉ]
ตัวอย่างที่ ๕ บทนิทเทสเป็น "โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปา)"
แสดง อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม" ได้แก่ "โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์)"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์)" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "รูปารมณ์ สุขุมรูป ๑๖" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "รูปารมณ์ สุขุมรูป ๑๖" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย "อสังคหิตะ"
จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ---สั
ง--> รูปารมณ์ สุขุมรูป ๑๖ ---อสัง--> ? น.๔ ๑๐ ๑๗
=≠≠
รูป. โอ.๙ โอ.๙ (-รูปา)

ตัวอย่างที่ ๖ บทนิทเทสเป็น "โอฬาริกรูป ๑๒"
แสดง สัปปฏิฆปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "สัปปฏิฆธรรม" ได้แก่ "โอฬาริกรูป ๑๒"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "โอฬาริกรูป ๑๒" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "สุขุมรูป ๑๖" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "สุขุมรูป ๑๖" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย "อสังคหิตะ"
จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ สัปปฏิฆธรรม ---สั
ง--> สุขุมรูป ๑๖ ---อสัง--> ? น.๔ ๑๑ ๑๗
=≠≠
รูป. โอ.๑๐ โอ.๑๐

ตัวอย่างที่ ๗ บทนิทเทสเป็น "อุปาทายรูป ๒๔"
แสดง อุปาทาปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A

=B

วิสัชนา

จัก โส ฆา ชิว กา
รูปา สัท คัน รสา โผฏ ---อสัง--> ? น.๔ ๑+A ๗+A
= ≠ ≠
ธัม

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทสที่ชื่อว่า "อุปาทาธรรม" ได้แก่ "อุปาทายรูป ๒๔"
๒) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทส คือ "อุปาทายรูป ๒๔" ออกจากสูตรในตาราง ()
๓) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "ปฐวี เตโช วาโย" เป็น "เย ธมฺมา"
๔) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "ปฐวี เตโช วาโย" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุฝ่าย "อสังคหิตะ"
จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เสร็จแล้วให้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "นามขันธ์ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ อุปาทาธรรม ---สั
ง--> ปฐวี เตโช วาโย ---อสัง--> ? น.๔ ๑๑ ๑๗
=≠≠
รูป. โอ.๙ โอ.๙ (-โผฏ)

อีกแบบหนึ่ง
-ถ้าบทนิทเทสเป็น "โอฬาริกรูป" ให้เอารูป ๒๘ ตั้งแล้วลบออกด้วย "จานวนรูปของบทนิทเทส" เช่น... รูป ๒๘ - จักขุปสาท = รูป ๒๗ (-จักขุปสาทรูป) เป็นต้น
-ถ้าบทนิทเทสเป็น "สุขุมรูป" ให้เอารูป ๒๘ ตั้งแล้วลบออกด้วย "สุขุมรูป ๑๖" ทั้งหมด เช่น...
รูป ๒๘ - สุขุมรูป ๑๖ = โอฬาริกรูป ๑๒ เสมอ
-ถ้าบทนิทเทสเป็นโอฬาริกรูปและสุขุมรูปทั้งสอง ให้ทาตามสองข้อข้างบน เช่น...
(รูป ๒๘ - รูปารมณ์) - (สุขุมรูป ๑๖) = โอฬาริกรูป ๑๑ (-รูปารมณ์) เป็นต้น
* ในอสัญญสัตตภูมิ นับโอฬาริกรูปเพียง ๑ รูปคือ รูปารมณ์เท่านั้น นอกนั้นมีค่าเท่ากับสุขุมรูป
สูตรที่ ๒ สาหรับบทนิทเทสที่เป็นจิต
สัง = ๑ ๑ ๗ / อสัง = ๔ ๑๑ ๑๑
จัก.วิ โส.วิ. ฆา.วิ ชิว.วิ กา.วิ ==
มโน. มโนวิ ≠

วิสัชนา อสัง = ๔ ๑๑ ๑๑+A

ธรรมที่แสดงในทุติยนยนิทเทสนี้ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ เหมือนกัน แต่ธาตุต่างกัน สาหรับบทนิทเทสที่เป็น "จิต"
-ในตารางจะมีทั้งหมด ๗ ช่อง ในแต่ละช่องจะเหมือนกันโดยขันธ์และอายตนะ คือเป็นวิญญาณขันธ์และมนายตนะ เหมือนกัน
-ในตารางแต่ละช่อง จะต่างกันโดยธาตุ คือมีธาตุต่างกันโดยชื่อ ๗ ชื่อ [๑ ช่อง = ๑ ธาตุ]
-ในตาราง ๗ ช่องนั้น ยกองค์ธรรมในช่องใดช่องหนึ่งออกมาเป็นบทนิทเทส ช่องที่เหลือทั้งหมด ๖ ช่อง เป็น “เย ธมฺมา”
-ช่องที่ยกเป็นบทนิทเทสแล้ว ไม่สามารถนามาเป็น เย ธมฺมา ได้อกี เพราะมีส่วนเหมือนกันที่ธาตุ
[ช]

[ซ]
ตัวอย่างที่ ๘ บทนิทเทสเป็น "วิญญาณธาตุ ๑"
แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส เป็นตัวอย่าง
วิสัชนา
= A
=B

จัก.วิ โส.วิ ฆา.วิ ชิว.วิ กา.วิ
= = ≠
มโน. มโน.วิ ---อสัง--> ? น.๔ ๑๑ ๑๒

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ของวิสัชนา
๑) เลือกวิญญาณธาตุ ธาตุใดธาตุหนึ่ง ขึ้นแสดงเป็นบทนิทเทส ()
๒) จะได้ องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือทั้งหมด คือ "วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ" เป็น "เย ธมฺมา"
๓) ตั้ง "เย ธมฺมา" คือ "วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ" ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนาไปสงเคราะห์ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย อสังคหิตะ
จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๖" แล้วลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๒" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๒ จักขุวิญญาณธาตุ ---สั
ง--> วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ ---อสัง--> ? ๔ ๑๑ ๑๒
=≠≠
วิญ. มนา. จัก.วิ.

วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ในตติยนยนิทเทส

นัยที่ ๓ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ ๑. หาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ให้ได้ ๒. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “เย ธมฺมา” ในฝ่าย “สังคหิตะ” ให้ได้.
รูปแบบของนัยที่ ๓ A --อสั
ง--> B --สัง--> ? _ _ _
≠==
สูตรนัยที่ ๓ แสดงเฉพาะธรรมที่เป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ หรือ
เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เท่านั้น
เว สัญ สัง สุ นิพ
≠ = =

วิสัชนา = *๔-A ๑ ๑

“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
“B” คือ เย ธมฺมา ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (ใช้สูตรจะหาง่ายกว่า)
“_ _ _” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ B

ธรรมที่แสดงในนัยที่ ๓ นี้เป็นธรรมที่มี ขันธ์ ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน
-ในตางรางจะมีทั้งหมด ๕ ช่อง ในแต่ละช่องจะต่างกันโดยขันธ์ คือมีชื่อขันธ์ไม่เหมือนกัน
-ในแต่ละช่องจะเหมือนกันโดยอายตนะและธาตุ คือเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุ เหมือนกัน
-ในตาราง ๕ ช่องนั้น ยกองค์ธรรมในช่องใดช่องหนึ่งเป็น "บทนิทเทส (A)" ช่องที่เหลือจะเป็น "เย ธมฺมา (B)"
-ช่องที่ยกเป็นบทนิทเทสแล้ว จะนามาเป็น เย ธมฺมา อีกไม่ได้ เพราะมีส่วนเหมือนกันที่ขันธ์

ตัวอย่างการแสดงในตติยนยนิทเทส
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็น "เวทนา" (เวทนาทุกบทแสดงเหมือนกัน) ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
แสดง เวทนากขันธนิทเทส เป็นตัวอย่าง
๑) เลือก  บทนิทเทส (A) ที่มีองค์ธรรมเป็น "เวทนา" บทใดบทหนึ่งขึ้นมาแสดง
๒) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา (B)"
วิสัชนา
 =A
=B
เว สัญ สัง สุ นิพ ---สัง--> ? *๔-A ๑ ๑ ๓) ตั้ง "สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา
๔) นา "สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ " เว้นนิพพานฯ แล้วสงเคราะห์
-สัญญา, สังขาร, สุขุมรูป แสดงแบบเดียวกับ เวทนา เพียงแต่เปลี่ยน ได้ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็นวิสัชนา
องค์ธรรมเท่านั้น
นัยที่ ๓ เวทนาขันธ์ ---อสัง--> สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน ---สัง--> ? *๓ ๑ ๑
≠==

เว. ธัม. ธัม.

[ฌ]

[ญ]
ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็น "นิพพาน"
แสดง นิโรธสัจจนิทเทส เป็นตัวอย่าง


=A

เว สัญ สัง

=B

วิสัชนา
สุ นิพ ---สัง--> ? *๔-A ๑ ๑

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  บทนิทเทส (A) ที่มีองค์ธรรมเป็น "นิพพาน" บทใดบทหนึ่งขึ้นมาแสดง
๒) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป" เป็น "เย ธมฺมา (B)"
๓) ตั้ง "เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา
๔) นา "เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑"
เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๓ นิโรธสัจจะ ---อสั
ง--> เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป ---สัง--> ? ๔ ๑ ๑
≠==
- ธัม. ธัม.

ตัวอย่างที่ ๓ บทนิทเทสเป็น "เวทนา สัญญา สังขาร"
แสดง เจตสิกปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
วิสัชนา
 =A
=B
เว สัญ สัง

สุ นิพ ---สัง--> ? *๔-A ๑ ๑

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  บทนิทเทส (A) ที่มีองค์ธรรมเป็น "เวทนา สัญญา สังขาร" บทใดบทหนึ่งขึ้นมาแสดง
๒) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "สุขุมรูป นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา (B)"
๓) ตั้ง "สุขุมรูป นิพพาน" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา
๔) นา "สุขุมรูป นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ " เว้นนิพพานฯ แล้วสงเคราะห์
ได้ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๓ เจตสิกธรรม ---อสั
ง--> สุขุมรูป นิพพาน ---สัง--> ? *๑ ๑ ๑
≠==
เว.สัญ.สัง ธัม. ธัม.

ตัวอย่างที่ ๔ บทนิทเทสเป็น "สังขาร สุขุมรูป"
แสดง ชีวิตินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง
วิสัชนา
 =A
=B
เว สัญ สัง

สุ นิพ ---สัง--> ? *๔-A ๑ ๑

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  บทนิทเทส (A) ที่มีองค์ธรรมเป็น "สังขาร สุขุมรูป" บทใดบทหนึ่งขึ้นมาแสดง
๒) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "เวทนา สัญญา นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา (B)"
๓) ตั้ง "เวทนา สัญญา นิพพาน" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา
๔) นา "เวทนา สัญญา นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ " เว้นนิพพานฯ แล้วสงเคราะห์
ได้ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๓ ชีวิตินทรีย์ ---อสั
ง--> เวทนา สัญญา นิพพาน ---สัง--> ? *๒ ๑ ๑
≠==
รูป.สัง. ธัม. ธัม.

ตัวอย่างที่ ๕ บทนิทเทสเป็น "เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป"
แสดง จิตตสหภุปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
วิสัชนา
 =A
=B
เว สัญ สัง

สุ นิพ ---สัง--> ? *๔-A ๑ ๑

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  บทนิทเทส (A) ที่มีองค์ธรรมเป็น "เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป" บทใดบทหนึ่งขึ้นมาแสดง
๒) จะได้องค์ธรรมในช่อง  ที่เหลือ คือ "นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา (B)"
๓) ตั้ง "นิพพาน" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา
๔) นา "นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ " ไม่มีขันธ์ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็นวิสัชนา
นัยที่ ๓ จิตตสหภุธรรม ---อสั
ง--> นิพพาน ---สัง--> ? x ๑ ๑
≠==
รูป.เว.สัญ.สัง. ธัม. ธัม.

[ฎ]

[ฏ]
วิธีหาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ในจตุตถนยนิทเทส

นัยที่ ๔ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ

๑. หา อธ. ของ “เย ธมฺมา แรก (B)” ให้ได้
๒. หา อธ. ของ “เย ธมฺมา หลัง (A2) ให้ได้ (ข้อนี้ไม่ต้องเสียเวลาหา เพราะมันคือบทนิทเทส)
๓. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “เย ธมฺมา หลัง” ในฝ่าย “สังคหิตะ” ให้ได้.
(ข้อนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาหา เช่นกัน เพราะคาตอบจะเป็น “๑ ๑ ๑” เสมอ)
** อธ. = องค์ธรรม
กลุ่มที่ ๑ บทนิทเทสเป็นรูป ๓ นิทเทส
A=C 
B
อิตถินทรีย์ 
สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ
ปุริสินทรีย์ 
ปริเทวะ  อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ

วิสัชนา = ๑ ๑ ๑ (รูป ธัม. ธัม. / รูป สัท. สัท.)
กลุ่มที่ ๒ เวทนา ๕ อย่าง
สุข ทุกข์ โส โท

อุ

===

วิสัชนา = ๑ ๑ ๑ (เว. ธัม. ธัม.)

=
=
=

รูปแบบของนัยที่ ๔ A ===
--สัง--> B ===
--สัง--> C (=A) --สัง--> ? ๑ ๑ ๑

“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
“B” คือ “เย ธมฺมา แรก” ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (ใช้สูตรจะหาง่ายกว่า)
“C” คือ “เย ธมฺมา หลัง” ได้แก่ บทนิทเทส (A) นั้นเอง
“๑ ๑ ๑” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ C หรือ A ตามลาดับ (C=A)
" === " คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของประธาน (A) ซึ่งเหมือนกันกับ เย ธมฺมา (B)

ธรรมที่แสดงได้ในนัยที่ ๔ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน และแสดงโดยกลับประธานบท
-กลุ่มที่ ๑ บทนิทเทสที่จะแสดงในนัยที่ ๔ มี ๓ บท (A)
-บทนิทเทส A ที่เป็น “อินทรีย์ ๒ บท” จะได้ “เย ธมฺมา แรก (B)” ที่เป็น “สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ”
-บทนิทเทส A ที่เป็น “ปริเทวะ” จะได้ “เย ธมฺมา แรก (B)” ที่เป็น “อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ”
-เลือก A กลุ่มใดเป็นบทนิทเทส ส่วนของ B ที่ตรงกับกลุ่ม A (ส่วนที่เหลือจากบทนิทเทส) คือ “เย ธมฺมา แรก (B)” ที่ต้องการ
-ส่วนของ A ที่ถูกเลือกเป็นบทนิทเทสจะเป็น “เย ธมฺมา หลัง (C)” ด้วย

กลุ่มที่ ๒ บทนิทเทสที่จะแสดงในนัยที่ ๔ เป็น เวทนา ๕ อย่าง
 = A และ C -เลือกเวทนาในช่องใดช่องหนึ่งเป็น “บทนิทเทส” เวทนาในช่องที่เหลือทั้งหมดจะเป็น “เย ธมฺมา แรก”
-เวทนาในช่องที่เลือกเป็น “บทนิทเทส” จะเป็น “เย ธมฺมา หลัง” ด้วย (เย ธมฺมา หลัง กับบทนิทเทส เป็นตัวเดียวกัน”
=B
 ที่เป็นบทนิทเทสจะเปลี่ยนไปตามเวทนาที่ถูกเลือก

กลุ่มที่ ๓ สังขาร ๑ – ๑๐
สังขาร ๑ - ๑๐

 = A และ C

๑) ๑๕ บท 
๒) ๘ บท 
๓) ๕๘ บท 

B
สังขารเจ.๕๐ (-A)
สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A)
สังขารเจ.๕๐-A (-A)

วิสัชนา = ๑ ๑ ๑ (สัง. ธัม. ธัม.)

=
=
=

กลุ่มที่ ๓ บทนิทเทสที่จะแสดงในนัยที่ ๔ เป็น สังขารเจตสิก ๑ – ๑๐ ดวง
-ข้อ ๑ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา แรก” เป็น “สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้น ตัวนิทเทส)” มี ๑๕ นิทเทส
(ให้ท่องบทนิทเทส ๑๕ บทจะง่ายกว่า)
-ข้อ ๒ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา แรก” เป็น “สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ ลบออกด้วย อธ.ของบทนิทเทส แล้วบวกด้วย ๑”
มี ๘ นิทเทส (ให้ท่องจาเช่นกัน)
-ข้อ ๓ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา แรก” เป็น “สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ ลบออกด้วย อธ.ของบทนิทเทส”
(นิทเทสที่เหลือจากข้อ ๑ และข้อ ๒)
-นิทเทส ๑๕ บทคือ มัคคสัจจะ, สมาธินทรีย,์ ปัญญินทรีย,์ อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย,์ อัญญินทรีย,์ อัญญาตาวินทรีย,์ สังขาร,
กัมมภวะ, สติปัฏฐาน, สัมมัปปธาน, อัปปมัญญา, ปัญจินทรีย,์ พละ, โพชฌงค์, มัคคะ.
-นิทเทส ๘ บทคือ เหตุสเหตุก, เหตุเหตุสัมปยุตต์, อาสวอาสวสัมปยุตต์, สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตต์, คันถคันถสัมปยุตต์,
โอฆโอฆสัมปยุตต์, โยคโยคสัมปยุตต์, อุปาทานอุปาทานสัมปยุตต์.

ตัวอย่างการสงเคราะห์ของแต่ละกลุ่มองค์ธรรม
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็นรูป แสดง อิตถินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง
= A / C

B

อิตถินทรีย์ 
สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ
ปุริสินทรีย์ 
อปริเทวจิตตชสัททะ
ปริเทวะ  อุตุชสัททะ

วิสัชนา
รูป ธัม. ธัม.
---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
รูป สัท. สัท.

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ในวิสัชนา
๑) เลือก  อิตถินทรีย์ เป็น "บทนิทเทส (A)" จะได้ "สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ" เป็น "เย ธมฺมา แรก (B)"
๒) กลับประธานบท โดยการตั้ง "สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ (B)" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส
จะได้ "อิตถินทรีย์ " เป็น "เย ธมฺมา หลัง (C)"
๓) ตั้ง "อิตถินทรีย์ " ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนาฝ่าย สังคหิตะ
๔) นา "อิตถินทรีย์" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ เป็นวิสัชนา

[ฐ]

[ฑ]
ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็นเวทนา ๕ แสดง สุขินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง
 = A และ C

สุข ทุกข์ โส

=B

โท

วิสัชนา
อุ ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  "สุขินทรีย"์ ได้แก่ "สุขเวทนา" เป็นบทนิทเทส (A)
๒) จะได้  "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา" หรือ "เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ" เป็น "เย ธมฺมา แรก (B)"
๓) กลับประธานบท โดยการตั้ง  "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส

๔) จะได้  "สุขินทรีย"์ หรือ "สุขเวทนา" เป็น "เย ธมฺมา หลัง (C)”
๕) ตั้ง  "สุขนิ ทรีย"์ ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนา "สุขินทรีย"์ ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย สังคหิตะ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็น วิสัชนา
นัยที่ ๔ สุขินฺทฺริเยน ---สั
ง--> ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา ---สั
ง--> สุขินทรีย์ ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
===
===
เว. ธัม. ธัม.
เว. ธัม. ธัม.

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  "มัคคสัจจะ" ในกลุ่ม ๑ ซึ่งมี ๑๕ บท ขึ้นมาแสดงเป็นบทนิทเทส (A)
๒) จะได้ B คือ "สังขารขันธ์ ๕๐ (เว้นองค์มรรค ๘ ที่ในมัคคจิต ๔)" เป็น "เย ธมฺมา แรก"
วิสัชนา
๓) กลับประธานบท โดยการตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส
๑) ๑๕ บท  สังขารเจ.๕๐ (-A)
๒) ๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A) ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑ ๔) จะได้ C คือ "มัคคสัจจะ" เป็น "เย ธมฺมา หลัง "
๓) ๕๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A (-A)
๕) ตั้ง "มัคคสัจจะ" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ เพื่อวิสัชนา
นิทเทส ๑๕ บทคือ มัคคสัจจะ, สมาธินทรีย,์ ปัญญินทรีย์, อัญญินทรีย,์
๖) นา "มัคคสัจจะ" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็น วิสัชนา
อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย,์ อัญญาตาวินทรีย์, สังขาร, กัมมภวะ, สติปัฏฐาน, นัยที่ ๔ มคฺคสจฺเจน ---สัง--> สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (-อม.๘) ---สัง--> มัคคสัจจะ ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
===
===
สัมมัปปธาน, อัปปมัญญา, ปัญจินทรีย,์ พละ, โพชฌงค์, มัคคะ.
สัง. ธัม. ธัม.
สัง. ธัม. ธัม.

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๓ บทนิทเทสเป็นสังขารกลุ่ม ๑ มี ๑๕ บท
แสดง มัคคสัจจนิทเทส เป็นตัวอย่าง
B
 = A และ C

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  "อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม" ในกลุ่ม ๒ ซึ่งมี ๘ บท ขึ้นมาแสดงเป็นบทนิทเทส (A)
๒) จะได้ B คือ "สังขารขันธ์ ๕๐ ลบออก ด้วยองค์ธรรมของบทนิทเทส แล้วบวกด้วย ๑ (เว้นองค์ธรรมของบท
นิทเทส)" เป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘ (เว้นอาสวะ อธ.๓) [๕๐ - ๓ + ๑ = ๔๘ (-๓)]
๑) ๑๕ บท  สังขารเจ.๕๐ (-A)
๒) ๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A) ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑ ๓) กลับประธานบท โดยการตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส
๓) ๕๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A (-A)
๔) จะได้ C คือ "อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม" เป็น "เย ธมฺมา หลัง "
-นิทเทส ๘ บทคือ เหตุสเหตุก, เหตุเหตุสัมปยุตต์, อาสวอาสวสัมปยุตต์,
๕) ตั้ง "อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ เพื่อวิสัชนา
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตต์, คันถคันถสัมปยุตต์, โอฆโอฆสัมปยุตต์,
๖) นา "อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็น วิสัชนา
โยคโยคสัมปยุตต์, อุปาทานอุปาทานสัมปยุตต์.
นัยที่ ๔ อาสวอาสวสัมฯ ---สั
ง--> สังขาร.เจ.๔๘ (-อาสวะอธ.๓) ---สั
ง--> อาสวอาสวสัมฯ ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
===
===
-ในกลุ่มนี้ ต้องแทนค่าในสูตร เพราะ เย ธมฺมา ไม่เท่ากัน
สัง. ธัม. ธัม.

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๔ บทนิทเทสเป็นสังขารกลุ่ม ๒ มี ๘ บท
แสดง อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
B
วิสัชนา
 = A และ C

สัง. ธัม. ธัม.

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก  "สมุทยสัจจะ" ในกลุ่ม ๓ ซึ่งมี ๕๘ บท ขึ้นมาแสดงเป็นบทนิทเทส (A)
๒) จะได้ B คือ "สังขารขันธ์ ๕๐ ลบออก ด้วยองค์ธรรมของบทนิทเทส เป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ "สังขารขันธ์
วิสัชนา
เจตสิก ๔๙ (เว้นโลภะ) [๕๑ - ๑ = ๔๙ (-๑)]
๑) ๑๕ บท  สังขารเจ.๕๐ (-A)
๓) กลับประธานบท โดยการตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส
๒) ๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A) ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
๔) จะได้ C คือ "สมุทยสัจจะ" เป็น "เย ธมฺมา หลัง "
๓) ๕๘ บท  สังขารเจ.๕๐-A (-A)
๕) ตั้ง "สมุทยสัจจะ" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อนาไปหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ เพื่อวิสัชนา
นิทเทส ๕๘ บท ที่เหลือจากสองกลุ่มข้างต้น
๖) นา "สมุทยสัจจะ" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็น วิสัชนา
-ในกลุ่มนี้ ต้องแทนค่าในสูตร เพราะ เย ธมฺมา ไม่เท่ากัน
นัยที่ ๔ สมุทยสจฺเจน ---สัง--> สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (-โลภ) ---สัง--> สมุทยสัจจะ ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๕ บทนิทเทสเป็นสังขารกลุ่ม ๓ มี ๕๘ บท
แสดง สมุทยสัจจนิทเทส เป็นตัวอย่าง
B
 = A และ C

===

สัง. ธัม. ธัม.

===

สัง. ธัม. ธัม.

[ฒ]

[ณ]
วิธีหาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ในปัญจมนยนิทเทส
นัยที่ ๕ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ
“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
๑. หา องค์ธรรมของ “เย ธมฺมา แรก (B)” ให้ได้
“B” คือ “เย ธมฺมา แรก” ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (ใช้สูตรจะหาง่ายกว่า)
๒. หา องค์ธรรมของ “เย ธมฺมา หลัง (C)" ให้ได้
“C” คือ “เย ธมฺมา หลัง”
๓. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “เย ธมฺมา หลัง” ในฝ่าย “อสังคหิตะ” ให้ได้.
“_ _ _” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “B” ตามลาดับ (หรือ ข. อา. ธ. ที่ไม่มีอยู่ใน C)
" ≠≠≠ " คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของตัวประธาน (A) ซึ่งต่างกับ เย ธมฺมา (B) ทุกประการ
รูปแบบของนัยที่ ๕ A --อสัง--> B --อสัง--> C --อสัง--> ? _ B_ _
≠≠≠

สูตรนัยที่ ๕
กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
≠
≠ โอ.๑๒
≠

กลุ่ม ๓

≠≠≠

ธรรมที่แสดงได้ในนัยที่ ๕ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ต่างกัน และแสดงโดยกลับประธานบท
-ในแต่ละกลุ่มจะต่างกันโดยขันธ์ อายตนะ และธาตุ
-ยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นบทนิทเทส กลุ่มที่เหลือ คือ “เย ธมฺมา” ที่ต้องการ
-กลุ่มที่ถูกเลือกเป็นบทนิทเทสแล้ว จะเป็น “เย ธมฺมา” ไม่ได้อีก
-“บทนิทเทส กับ เย ธมฺมา” จะอยูก่ ลุ่มเดียวกันไม่ได้
วิธีใช้สูตรหา เย ธมฺมา ดังนี้
๑) ถ้ายก กลุ่ม ๑ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๒) ถ้ายก กลุ่ม ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒- เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๓) ถ้ายก กลุ่ม ๒+ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๔) ถ้ายก กลุ่ม ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๕) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๖) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๒+ เป็น “บทนิทเทส” ---> X (กลุ่มนี้ไม่แสดงในปัญจมนยนิทเทส)
๗) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๒- เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
๘) ถ้ายก กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”

หมายเหตุ “กลุ่ม ๒-” หมายถึง องค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ยกเว้นสุขุมรูป“กลุ่ม ๒+” หมายถึง องค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ รวมสุขุมรูปด้วย “≠≠≠” หมายถึง ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ตามลาดับ ซึ่งต่างกันกับบทนิทเทส

ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๑) ถ้ายก กลุ่ม ๑ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
-ยก “จิต” ดวงใดดวงหนึ่ง หรือทั้งหมด ในกลุ่ม ๑ เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน” ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ คือ จิต ๘๙ เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
-ตั้ง “จิต ๘๙” ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนา จิต ๘๙ ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายอสังคหิตะ (ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ไม่มีอยู่ใน จิต ๘๙) เพื่อวิสัชนา เช่น...
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็น “จักขุวิญญาณจิต ๒” แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส เป็นตัวอย่าง (จิตจะกี่ดวงก็ได้ แสดงเหมือนกันทุกประการ)
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๓ บทคือ...
วิญญาณขันธ์,
B
รูปแบบของนัยที่ ๕ A --อสั
ง
-->
B
--อสั
ง
-->
C
--อสั
ง
-->
?
_
_
_
≠≠≠
≠≠≠
มนายตนะ,
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๑) แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส
วิญญาณธาตุ ๗ บท,
๒) หาองค์ธรรมของ จักขุวิญญาณธาตุ ได้แก่ "จักขุวิญญาณจิต ๒"
มนินทรีย์,
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
วิญญาณ,
๔) องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ และกลุม่ ๓ ที่เหลือทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน คือองค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
จิตต,
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จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
จิตตปท.
๖) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
๗) องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ ที่เหลือทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ "จิต ๘๙" คือองค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
๘) ตั้ง เย ธมฺมา หลัง คือ จิต ๘๙ เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ ได้แก่ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ไม่มีใน "เต ธมฺมา"
๙) นา "จิต ๘๙" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑" เป็น วิสัชนา
นัยที่ ๕ จักขุวิญญาณธาตุ --อสั
ง--> เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน --อสั
ง--> จิต ๘๙ --อสัง--> ? ๔ ๑๑ ๑๑
≠≠≠
≠≠≠
ข. อา. ธ.
วิญ. มนา. จัก.วิ.

[ด]

[ต]
ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๒) ถ้ายก กลุ่ม ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒- เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
ในกลุ่มที่ ๒ เมื่อยกองค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งเป็น “บทนิทเทส” แล้วส่วนที่เหลือในกลุ่มที่ ๒ จะนามาเป็น "เย ธมฺมา" อีกไม่ได้ต้องตัดทิ้งทั้งหมด เพราะมีส่วนที่เหมือนกันที่ อายตนะ และ ธาตุ
-ยก “เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน” ในกลุ่มที่ ๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒” ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒- ทั้งหมด คือ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
-ตั้ง “เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน” ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนา เจตสิก ๕๒ นิพพาน ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายอสังคหิตะ (ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ไม่มีใน เจตสิก ๕๒ นิพพาน) เช่น ...
ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็น “เจตสิก หรือ นิพพาน” แสดง เวทนากขันธนิทเทส เป็นตัวอย่าง (สัญญา สังขาร นิพพาน แสดงเหมือนกัน ทุกประการ )
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๘๒ บทคือ...
๑) เจตสิก อย่างเดียว (มี ๗๙ บท)
นัยที่ ๕ เวทนาขันธ์ --อสั
ง--> จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ --อสั
ง--> เจตสิก ๕๒ นิพพาน --อสัง--> ? ๒ ๑๑ ๑๗
≠≠≠
≠≠≠
๒) นิพพาน อย่างเดียว (มี ๓ บท)
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๑) แสดง เวทนากขันธนิทเทส
๒) หาองค์ธรรมของ เวทนาขันธ์ ได้แก่ "เวทนาเจตสิก"
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๔) เนื่องจากองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ทั้งหมด มีความเหมือนกันที่ อายตนะ และธาตุ จึงต้องตัดองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมด( ) ทิ้งไป
๕) องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๓ ที่เหลือทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ "จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" คือองค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
ข้อสังเกต
ในนัยที่ ๕ นี้ จานวนขันธ์ อายตนะ
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๖) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทสเพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
๗) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
ธาตุ ของวิสัชนาจะตรงกับองค์ธรรม
โอ.๑๒
๘) เนื่องจาก "สุขุมรูป" ในกลุ่มที่ ๒ มีความเหมือนกันที่ ขันธ์ จึงต้องตัดทิ้งไป คือองค์ธรรมในช่อง ( )
ของ "เย ธมฺมา แรก" เสมอ
๙) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ ที่เหลือทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ "เจตสิก ๕๒ นิพพาน" คือองค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
๑๐) ตั้ง เย ธมฺมา หลัง คือ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑๑) นา "เจตสิก ๕๒ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจากขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗" เป็น วิสัชนา

ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๓) ถ้ายก กลุ่ม ๒+ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
ในกลุ่มที่ ๒ เมื่อยกองค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งเป็น “บทนิทเทส” แล้ว องค์ธรรมส่วนที่เหลือในกลุ่มที่ ๒ นามาเป็น เย ธมฺมา อีกไม่ได้ต้องตัดทิ้งทั้งหมด เพราะมีส่วนที่เหมือนกันโดย อายตนะ และ ธาตุ
-ยก “เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ (ต้องมี สุขุมรูปอยู่ด้วยเสมอ) เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ ทั้งหมด คือ จิต ๘๙ เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “จิต ๘๙” ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
-ตั้ง “เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน” ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนา เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายอสังคหิตะ เพื่อวิสัชนา เช่น ...
ตัวอย่างที่ ๓ บทนิทเทสเป็น “สุขุมรูป” แสดง อิตถินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง (อาจจะมี เจตสิก หรือ นิพพาน รวมอยู่ด้วยก็ได้ผลเหมือนกัน)
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๐ บทคือ...
นัยที่ ๕ อิตถินทรีย์ --อสั
ง--> จิต ๘๙ --อสั
ง--> เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน --อสัง--> ? ๑ ๑ ๗
≠≠≠
≠≠≠
๑) แสดง อิตถินทริยนิทเทส
๒) หาองค์ธรรมของ อิตถินทรีย์ ได้แก่ "อิตถีภาวรูป"
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๔) เนื่องจากองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ทั้งหมด มีความเหมือนกันที่ อายตนะ และธาตุ จึงต้องตัดองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมด ( ) ทิ้งไป
๕) สุขุมรูป ในกลุ่ม ๒ มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม ๓ ตรงที่มีขันธ์เหมือนกัน จึงต้องตัดองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๓ ทั้งหมด ( ) ทิ้งไปด้วย
๖) องค์ธรรมที่เหลือในกลุ่ม ๑ ทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ "จิต ๘๙" คือองค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๗) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙ เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทสเพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
๘) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
[๙) เนื่องจาก "จิต" ในกลุ่มที่ ๑ ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอื่นๆ จึงไม่ต้องทาอะไรกับกลุ่มอื่น]
๑๐) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ ที่เหลือทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๑๑) ตั้ง เย ธมฺมา หลัง คือ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑๒) นา "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจาก
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗" เป็น วิสัชนา (หรือจะนา จิต ๘๙ ซึ่งเป็น เย ธมฺมา แรก มาสงเคราะห์ฝ่ายสังคหิตะก็ได้)
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ

๑) สุขุมรูป อย่างเดียว ๒ บท
อิตถินทรีย์
ปุริสินทรีย์
๒) เจตสิก + สุขุมรูป ๓ บท
ชีวิตินทรีย์
จิตตสหภุปทนิทเทส
จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส
๓) เจตสิก + สุขุมรูป + นิพพาน
มี ๒ บท
ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ
๔) ขณะทั้งสามของนามขันธ์ ๔ และ
ของนิปผันรูป
ชาติ
ชรา
มรณะ

[ถ]

[ท]
ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๔) ถ้ายก กลุ่ม ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
-ยก “โอฬาริกรูป” รูปใดรูปหนึ่งหรือทั้งหมด เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุม่ ๑ และกลุ่ม ๒ ทั้งหมด (เว้นสุขุมรูป) คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน” ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็น "เย ธมฺมา หลัง"
-ตั้ง เย ธมฺมา หลัง คือ โอฬาริกรูป ๑๒ ให้เป็น "เต ธมฺมา" แล้วนา โอฬาริกรูป ๑๒ ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายอสังคหิตะ เพื่อวิสัชนา เช่น...
ตัวอย่างที่ ๔ บทนิทเทสเป็น “โอฬาริกรูป” แสดง จักขายตนนิทเทส เป็นตัวอย่าง (โอฬาริกรูป จะมีกี่รูปก็ได้ แสดงเหมือนกันทุกประการ)
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๓๐ บท
คือ...
รูปแบบของนัยที่ ๕ A --อสัง--> B --อสัง--> C --อสัง--> ? _ B_ _
≠≠≠

≠≠≠

๑) แสดง จักขายตนนิทเทส
๒) หาองค์ธรรมของ จักขายตนะ ได้แก่ "จักขุปสาทรูป"
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๔) เนื่องจากองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๓ มีความเกี่ยวเนื่องกับ "สุขุมรูป" ในกลุ่ม ๒ ตรงที่มีขันธ์เหมือนกัน จึงต้องตัด "สุขุมรูป" ในกลุ่ม ๒ ( ) ทิ้งไปด้วย
๕) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒- ทั้งหมดเป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน หรือ นามขันธ์ ๔ นิพพาน ในช่อง ( )
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๖) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทสเพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
๗) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
๘) เนื่องจากมีองค์ธรรมในกลุ่ม ๒ เป็นบทประธาน "เตหิ ธมฺเมหิ" ด้วย จึงต้องตัดองค์ธรรมที่เหลือในกลุ่ม ๒ ( ) ทิ้งไปด้วย
๙) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ องค์ธรรมในช่อง ( )
๑๐) ตั้ง "เย ธมฺมา หลัง" คือ โอฬารกรูป ๑๒ ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑๑) นา "โอฬาริกรูป ๑๒" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจาก ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘" เป็น วิสัชนา (หรือจะนา จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน ซึ่งเป็น เย ธมฺมา แรก มาสงเคราะห์ฝ่ายสังคหิตะก็ได้)
นัยที่ ๕ จักขายตนะ --อสั
ง--> จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน --อสั
ง--> โอฬาริกรูป ๑๒ --อสัง--> ? ๔ ๒ ๘
≠≠≠
≠≠≠
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ

โอฬาริกายตนะ ๑๐ บท
โอฬาริกธาตุ ๑๐ บท
ปสาทอินทรีย์ ๕ บท
ปริเทวะ ๑ บท
สนิทัสสนสัปปฏิฆปท
อนิทัสสนสัปปฏิฆปท
สนิทัสสนปท
สัปปฏิฆปท

ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๕) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
-ยก “จิต” ในกลุ่ม ๑ รวมกับ “เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ (เว้นสุขุมรูป) เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่มที่ ๓ คือ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง "โอฬาริกรูป ๑๒" ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้ "นามขันธ์ ๔ นิพพาน" องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ (เว้นสุขุมรูป) เป็น "เย ธมฺมา หลัง"
-ตั้ง “เย ธมฺมา หลัง" คือ “นามขันธ์ ๔ นิพพาน” ให้เป็น “เต ธมฺมา” แล้วนา "นามขันธ์ ๔ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายอสังคหิตะ เพื่อวิสัชนา เช่น...
ตัวอย่างที่ ๕ บทนิทเทสเป็น “จิต + เจตสิก” แสดง กุสลปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๐๘ บท
คือ...
นัยที่ ๕ กุศลธรรม --อสั
ง
-->
โอฬาริ
ก
รู
ป
๑๒
--อสั
ง
-->
จิ
ต
๘๙
เจตสิ
ก
๕๒
นิ
พ
พาน
--อสั
ง
-->
?
๑
๑๐
๑๐
≠≠≠
≠≠≠
๑) บทที่ อธ. เป็น จิต + เจตสิก
๑) แสดง กุสลปทนิทเทส
มี ๘๑ บท
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
๒) หาองค์ธรรมของ กุศลธรรม ได้แก่ "กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘"
๒) บทที่ อธ. เป็น จิต + เจ.+ นิ.
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
มี ๒๗ บท
๔) เนื่องจากมีองค์ธรรมในกลุ่ม ๒ เป็นบทนิทเทส จึงต้องตัดองค์ธรรมในกลุ่ม ๒ ที่เหลือทั้งหมด ( ) ทิ้งไปด้วย เพราะมีความเหมือนกันที่ อายตนะ และธาตุ
๕) องค์ธรรมในกลุ่ม ๓ ที่เหลือทั้งหมด คือ "โอฬาริกรูป ๑๒" เป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ องค์ธรรมในช่อง ( )
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๖) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ โอฬาริกรูป ๑๒ ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทสเพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
๗) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
๘) เนื่องจาก "โอฬาริกรูป ๑๒" มีความเกี่ยวเนื่องกับ "สุขุมรูป" ในกลุ่ม ๒ ตรงที่มีขันธ์เหมือนกัน จึงต้องตัด "สุขุมรูป" ทิ้งไปด้วย
๙) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒- ที่เหลือทั้งหมด คือ "จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ องค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
๑๐) ตั้ง เย ธมฺมา หลัง คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑๑) นา "จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจาก ขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐" เป็น วิสัชนา (หรือจะนา โอฬาริกรูป ๑๒ ซึ่งเป็น เย ธมฺมา แรก มาสงเคราะห์ฝ่าย สังคหิตะ ก็ได้)

[ธ]

[น]
ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๗) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๒- เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๑, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
-ยก “จิต” ในกลุ่ม ๑ รวมกับ “โอฬาริกรูป” รูปใดรูปหนึ่ง หรือหลายรูป ในกลุ่มที่ ๓ เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ (เว้นสุขุมรูป) คือ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “เจตสิก ๕๒ นิพพาน” ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ "จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" เป็น “เย ธมฺมา หลัง”
-ตั้ง “เย ธมฺมา หลัง" คือ “จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" ให้เป็น “เต ธมฺมา” แล้วนา "จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย อสังคหิตะ เพื่อวิสัชนา เช่น...
ตัวอย่างที่ ๖ บทนิทเทสเป็น “จิต ๘๙ + ปสาทรูป ๕” แสดง อัชฌัตติกปทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๒ บทคือ...
รูปแบบของนัยที่ ๕ A --อสั
ง--> B ≠≠≠
--อสัง--> C --อสัง--> ? _ B_ _
≠≠≠

๑) แสดง อัชฌัตติกปทนิทเทส
๒) หาองค์ธรรมของ อัชฌัตติกธรรม ได้แก่ "จิต ๘๙ ปสาทรูป ๕"
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๔) เนื่องจาก "ปสาทรูป ๕" ในกลุ่ม ๓ มีขันธ์ เหมือนกับ "สุขุมรูป" ในกลุ่ม ๒ จึงต้องตัด "สุขุมรูป" ( ) ทิ้งไปด้วย
๕) องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ ที่เหลือทั้งหมด คือ " เจตสิก ๕๒ นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา แรก" ได้แก่ องค์ธรรมในช่อง ( ) ทั้งหมด
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๖) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ เจตสิก ๕๒ นิพพาน เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส เพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
๗) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
๘) เนื่องจากมีองค์ธรรมในกลุ่ม ๒ เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" จึต้องตัด "สุขุมรูป" ทิ้งไปด้วย เพราะมีความเหมือนกันที่ อายตนะ ธาตุ
๙) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด คือ "จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" เป็น "เย ธมฺมา หลัง" ได้แก่ องค์ธรรมในช่อง ( )
๑๐) ตั้ง "เย ธมฺมา หลัง" คือ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑๑) นา "จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ลบออกจาก
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑" เป็น วิสัชนา
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ

นัยที่ ๕ อัชฌัตติกธรรม --อสั
ง--> เจตสิก ๕๒ นิพพาน --อสั
ง--> จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ --อสัง--> ? ๓ ๑ ๑
≠≠≠
≠≠≠

-สฬายตนนิทเทส
-อัชฌัตติกปทนิทเทส

ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๘) ถ้ายก กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา แรก” ---> กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “เย ธมฺมา หลัง” 
-ยก “เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ รวมกับ “โอฬาริกรูป” ในกลุ่ม ๓ เป็น “บทนิทเทส” จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ คือ "จิต ๘๙" เป็น "เย ธมฺมา แรก"
-กลับประธานบท โดยการตั้ง “จิต ๘๙” ในกลุ่ม ๑ ทั้งหมดเป็น “เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ทั้งหมด คือ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เป็น "เย ธมฺมา หลัง”
-ตั้ง “เย ธมฺมา หลัง" คือ “เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน” ให้เป็น “เต ธมฺมา” แล้วนา "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่าย อสังคหิตะ เพื่อวิสัชนา เช่น...
ตัวอย่างที่ ๗ บทนิทเทสเป็น “โอฬาริกรูป + สุขุมรูป” แสดง รูปักขันธนิทเทส เป็นตัวอย่าง
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๒ บทคือ...
รูปักขันธนิทเทส
รูปีปทนิทเทส
อสัญญีภวนิทเทส
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๑) แสดง รูปักขันธนิทเทส
๒) หาองค์ธรรมของ รูปขันธ์ ได้แก่ "รูป ๒๘"
เอกโวการภวนิทเทส
โอ.๑๒
๓) ให้ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
อุปาทาปทนิทเทส
๔) เนื่องจากองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ทั้งหมด มีความเหมือนกันที่ อายตนะ และธาตุ จึงต้องตัดองค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมดทิ้งไปด้วย
อนารัมมณปทนิทเทส
๕) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๑ ทั้งหมด คือ "จิต ๘๙" เป็น "เย ธมฺมา แรก"
จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส
จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ ๖) ตั้ง เย ธมฺมา แรก คือ จิต ๘๙ ให้เป็น "เตหิ ธมฺเมหิ" แทนบทนิทเทส เพื่อหา "เย ธมฺมา หลัง"
จิตตสมุฏฐานปทนิทเทส
๗) ให้ตัดองค์ธรรมของ "เตหิ ธมฺเมหิ" ออกจากสูตรในตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
โอ.๑๒
๘) จะได้องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ ทั้งหมด ( ) คือ "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" เป็น "เย ธมฺมา หลัง" โนจิตตปทนิทเทส
พาหิรปทนิทเทส
๙) ตั้ง "เย ธมฺมา หลัง" คือ "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" ให้เป็น "เต ธมฺมา" เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่าย อสังคหิตะ
นามรูปนิทเทส
รูปแบบของนัยที่ ๕ A ≠≠≠
--อสัง--> B ≠≠≠
--อสัง--> C --อสัง--> ? _ B_ _

๑๐) นา "เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน" ไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ จะได้ "ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑" นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้
ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ "ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗" เป็น วิสัชนา
นัยที่ ๕ รูปขันธ์ --อสั
ง--> จิต ๘๙ --อสั
ง--> เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน --อสัง--> ? ๑ ๑ ๗
≠≠≠
≠≠≠

[บ]

[ป]

๑.
๒.
๓.
๔.

วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์และวิปปยุตต์ ในฉัฏฐนยนิทเทส
กฏของสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
นามขันธ์ ๑ - ๒ - ๓ <---สัม---> นามขันธ์ ๓ - ๒ - ๑
นามขันธ์ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ <---วิป---> รูป ๒๘ นิพพาน + จิตตุปบาทที่เหลือ หรือ นามขันธ์ ๔ ที่เหลือ (ถ้า A≠ จิต ๘๙)
รูป ๒๘ นิพพาน <---วิป---> นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน <---ไม่สัม-ไม่วปิ ---> รูป ๒๘ นิพพาน

รูปแบบการหาองค์ธรรม "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
 จิต
สัม ? เจตสิกที่ประกอบได้
วิป ? จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 เจตสิก
สัม ? จิต + เจตสิกที่ประกอบได้ (-A)
วิป ? จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
.1 จิต + เจตสิก
สัม ? เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ (-A)
วิป ? จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
.2 จิต + เจตสิก
สัม ? นตฺถิ (ไม่มี)
วิป ? จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 รูป / นิพพาน
สัม ? นตฺถิ (ไม่มี)
วิป ? จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ หรือ นามขันธ์ 4
 นาม + รูป / นิพพาน
สัม ? นตฺถิ (ไม่มี)
วิป ? จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙)

<---- ข้อนี้เป็นกฏของสัมปยุตต์เท่านั้น
<---- สองข้อนี้เป็นกฏของวิปปยุตต์ เท่านั้น
<---- ข้อนี้ใช้ตรวจสอบ ๓ ข้อข้างต้น

รูปแบบการหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
 จิต
สัม ? ๓ _ _ / ๕๒ (= ๗, ๑๐, ๕๒)
วิป ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพพาน
 เจตสิก
สัม ? ๑-๓ ๑ ๑-๗ / สัง.เจ.ที่ประกอบกับ A , เจ.ที่ประกอบ (-A)
วิป ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพพาน
.1 จิต + เจตสิก
สัม ? ๐-๒ _ _ / สัง.เจ.ที่ประกอบกับ A , เจ.ที่ประกอบ (-A)
วิป ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพ.
.2 จิต + เจตสิก
สัม ? นตฺถิ (ไม่ม)ี
วิป ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพ.
 รูป / นิพพาน
สัม ? นตฺถิ (ไม่มี)
วิป ? น.๔ – ๑ – ๗ / ๕๒
 นาม + รูป / นิพพาน
สัม ? นตฺถิ (ไม่มี)
วิป ? x x ๑-๖

วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายสัมปยุตต์
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิ"ต
๑) ให้หาจานวนเจตสิกที่ประกอบได้กับจิตที่เป็นบทประธาน
-ถ้า "บท
ประธาน
" A เป็น "เจตสิ
" ก
๑) ให้หาจานวนจิต ที่เจตสิกซึ่งเป็นบทประธานเข้าไปประกอบได้
๒) ให้หาจานวนเจตสิกทั้งหมดที่ประกอบกับจิตในข้อ ๑)
๓) จานวนเจตสิกที่หาได้ในข้อ ๒) ให้ลบจานวนเจตสิกที่เป็นบทประธาน
ออกเสีย ก็จะได้จานวน เจตสิกที่ประกอบกับเจตสิกอันเป็นบทประธานได้
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิต+ เจตสิ
" ก
๑) ให้หาจานวนเจตสิกทั้งหมด ซึ่งประกอบได้กับจิตทีเ่ ป็นบทประธาน
๒) เจตสิกที่หาได้จากข้อ ๑) ให้ลบจานวนเจตสิกที่เป็นบทประธานออก
เสีย ก็จะได้จานวนเจตสิกที่ประกอบกับบทประธานได้

วิธีหาจานวน “ขันธ์ อายตนะ ธาตุ” ฝ่ายสัมปยุตต์

-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิ"ต
๑) นามขันธ์ ๑ ประกอบกับ นามขันธ์ ๓
๒) นามขันธ์ ๑ ที่เป็นจิต ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๗ - ๕๒ (จานวนเจตสิก ขึ้นอยู่กับจิต
ที่ประกอบ)
-ถ้า "บท
ประธาน
" A เป็น "เจตสิ
" ก
๑) นามขันธ์ ๑ - ๒ – ๓ ประกอบกับ นามขันธ์ ๓ – ๒ – ๑
๒) นามขันธ์ที่เป็นเจตสิก ประกอบกับ มนายตนะ ๑
๓) นามขันธ์ที่เป็นเจตสิก ประกอบกับ วิญญาณธาตุ ๑ – ๗
๔) นามขันธ์ที่เป็นสังขาร ประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ สังขารขันธ์เจตสิก (ที่ประกอบกับจิตนั้นๆ ได้ เว้นตัวนิทเทส)
๕) นามขันธ์ทเี่ ป็นเจตสิก ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๖ – ๕๑ (เว้น ตัวนิทเทส)
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิต+ เจตสิ
" ก
๑) นามขันธ์ ๒ – ๓ ประกอบกับ นามขันธ์ ๒ – ๑
๒) นามขันธ์ที่มีสังขารเจตสิก ประกอบกับ สังขารขันธ์บางส่วนคือสังขารขันธ์เจตสิก (ที่ประกอบกับจิตนั้นๆ ได้ เว้นตัวนิทเทส)
๓) นามขันธ์ที่เป็นจิต + เจตสิก ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ จานวนเจตสิกที่ประกอบกับจิต
(เว้น ตัวนิทเทส)

[ผ]

[ฝ]
วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายวิปปยุตต์
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
" 
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือ เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (ถ้า A < ๘๙)
๒) นามจะวิปปยุตต์กับ รูป ๒๘ นิพพาน โดยแน่นอน
-ถ้า "บท
ประธาน
" A เป็น
"รูป
" หรือ "นิพพาน
" หรือ "รูป+นิพพาน
"
๑) รูป หรือนิพพาน จะวิปปยุตต์กับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ โดยแน่นอน
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
+ รูป
" หรือ "นาม
+ นิพพาน
"
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือจากบทประธาน (เรียกชื่อจิตตามเภทนัยทั้ง ๙)
เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (จะได้ไม่ต้องหาจานวนเจตสิกให้เสียเวลา)

วิธีหาจานวน “ขันธ์ อายตนะ ธาตุ” ฝ่ายวิปปยุตต์
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
" 
๑) บทประธานที่เป็นนามขันธ์ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ (แน่นอน)
๒) บทประธานที่เป็นนามขันธ์ ไม่ประกอบกับ โอฬาริกายตนะ ๑๐ (แน่นอน)
๓) บทประธานที่เป็นนามขันธ์ ไม่ประกอบกับ โอฬาริกธาตุ ๑๐ + วิญญาณธาตุที่เหลือจากบทประธาน (วิญญาณธาตุ มีก็ได้
ไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับบทประธานหรือฝ่ายสัมปยุตต์ว่าใช้จิตไปกี่ดวง)
๔) บทประธานที่เป็น นามขันธ์ ไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิกที่เหลือจากบทประธาน (หรือฝ่าย
สัมปยุตต์) สุขุมรูป นิพพาน (เจตสิก มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับบทประธานว่าใช้เจตสิกครบ ๕๒ หรือไม่)
-ถ้า "บท
ประธาน
" A เป็น "รูป
" หรือ "นิพพาน
" หรือ "รูป+ นิพพาน
"
๑) บทประธานที่เป็น รูป หรือ นิพพาน ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔
๒) บทประธานที่เป็น รูป หรือ นิพพาน ไม่ประกอบกับ มนายตนะ ๑
๓) บทประธานที่เป็น รูป หรือ นิพพาน ไม่ประกอบกับ วิญญาณธาตุ ๗
๔) บทประธานที่เป็น รูป หรือ นิพพาน ไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
+ รูป
" หรือ "นาม
+ นิพพาน
" หรือ "นาม
+ รูป+ นิพพาน
"
๑) บทประธานที่เป็น นาม+รูป/นิพ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒) บทประธานที่เป็น นาม+รูป/นิพ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓) บทประธานที่เป็น นาม+รูป/นิพ เป็นวิปปยุตต์กับ วิญญาณธาตุที่เหลือจากบทประธาน
.








วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์และวิปปยุตต์ ในสัตตมนยนิทเทส
นากฏของสัมปยุตต์ วิปปยุตต์ จากนัยที่ ๖ มาใช้
รูปแบบการหาองค์ธรรมฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์ (ตอนที่ ๑ และ ๒)
วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์ (ตอนที่ ๑)
จิต
สัม เจตสิกที่ประกอบได้
วิป จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
ให้ดูวิธีหาในส่วนของสัมปยุตต์จากนัยที่ ๖ (หน้า [ผ])
เจตสิก
สัม จิต + เจตสิกที่ประกอบได้ (-A)
วิป จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายวิปปยุตต์ (ตอนที่ ๒)
จิต + เจตสิก
สัม เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ (-A)
ให้ดูวิธีหาในส่วนของวิปปยุตต์จากนัยที่ ๖ (หน้า [ฝ])
วิป จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน

รูปแบบการหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายวิปปยุตต์ (ตอนที่ ๓)
 รูป ๒๘ นิพพาน ---วิป--> ? น.๔ ๑ ๗ / ๕๒
 จิตตุปบาทของบทนิทเทส + รูป ๒๘ นิพพาน ---วิป--> ? x x ๑-๖

วิธีหาจานวน “ขันธ์ อายตนะ ธาตุ” ฝ่ายวิปปยุตต์ (ตอนที่ ๓)
ให้ดูวิธีหาจากรูปแบบในนัยที่ ๖ (หน้า [ฝ])

[พ]

[ฟ]
วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์ ในอัฏฐมนยนิทเทส
นากฏของวิปปยุตต์ จากนัยที่ ๖ มาใช้ (ข้อ ๒-๔)
รูปแบบการหาองค์ธรรม "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์
วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายวิปปยุตต์
 จิต ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
" (ข้อ )
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือ เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (ถ้า A < ๘๙)
 เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
๒) นามจะวิปปยุตต์กับ รูป ๒๘ นิพพาน โดยแน่นอน
 จิต + เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 รูป / นิพพาน ---วิป--> จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ หรือ นามขันธ์ ๔
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "รูป
" หรือ "นิพพาน
" หรือ "รูป+ นิพพาน
" (ข้อ )
๑) รูป หรือนิพพาน จะวิปปยุตต์กับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ หรือนามขันธ์ ๔ เสมอ
 นาม + รูป / นาม + นิพพาน ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙)
-ถ้า "บทประธ
าน
" A เป็น "นาม
+ รูป
" หรือ "นาม
+ นิพพาน
" (ข้อ )
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือจากบทประธาน (เรียกชื่อจิตตามเภทนัยทั้ง ๙)
เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (จะได้ไม่ต้องหาจานวนเจตสิกให้เสียเวลา)
หมายเหตุ คาวิสัชนาในนัยที่ ๘ นี้ เป็น "นตฺถิ ไม่ม"ี ทุกนิทเทส

วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์ ในนวมนยนิทเทส
นากฏของสัมปยุตต์ จากนัยที่ ๖ มาใช้ (ข้อ ๑,๔)
รูปแบบการหาองค์ธรรมฝ่ายสัมปยุตต์ (ตอนที่ ๑ และ ๒)
รูปแบบการหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ (ตอนที่ ๓)
 จิต ---สัม--> เจตสิกที่ประกอบได้ (๗, ๑๐, ๕๒)
 จิต ---สัม--> ? ๓ _ _ / ๕๒ (= ๗, ๑๐, ๕๒)
 เจตสิก ---สัม--> จิต + เจตสิกที่ประกอบได้ (-A)
 เจตสิก ---สัม--> ? ๑-๓ ๑ ๑-๗ / สัง.เจ.ที่ประกอบกับ A , เจ.ที่ประกอบ (-A)
 จิต + เจตสิก ---สัม--> เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ (-A)
 จิต + เจตสิก ---สัม--> ? ๐-๒ _ _ / สัง.เจ.ที่ประกอบกับ A , เจ.ที่ประกอบ (-A)
-วิธีหาองค์ธรรมและจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ให้ดูของนัยที่ ๖ หน้า [ผ]

วิธีหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์ ในทสมนยนิทเทส

นากฏของวิปปยุตต์ จากนัยที่ ๖ มาใช้ (ข้อ ๒-๔)
รูปแบบการหาองค์ธรรม "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์ (ตอนที่ ๑ และ ๒)
รูปแบบการหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายวิปปยุตต์ (ตอนที่ ๓)
 จิต ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ 89) รูป 28 นิพพาน
 จิต ---วิป--> ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพพาน
 เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ 89) รูป 28 นิพพาน
 เจตสิก ---วิป--> ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพพาน
 จิต + เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ 89) รูป 28 นิพพาน
 จิต + เจตสิก ---วิป--> ? ๑ – ๑๐ – ๑๐+ / +เจ.ที่เหลือ (จากสัมฯ) สุขุมรูป นิพ.
 รูป / นิพพาน ---วิป--> จิต 89 เจตสิก 52 หรือ นามขันธ์ 4
 รูป / นิพพาน ---วิป--> ? น๔ – ๑ – ๗ / ๕๒
 นาม + รูป / นิพพาน ---วิป--> ? x x ๑- ๖
 นาม + รูป / นาม + นิพพาน ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ 89)
-วิธีหาองค์ธรรม และจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายวิปปยุตต์ให้ดูของนัยที่ ๖ หน้า [ฝ]
ข้อสังเกต เย ธมฺมา หลังของนัยที่ ๑๐ คือ
-จิตตุปบาทของบทนิทเทส ถ้าบทนิทเทสเป็น "นามขันธ์"
-รูป ๒๘ นิพพาน ถ้าบทนิทเทสเป็น "รูป หรือ นิพพาน หรือ รูป+นิพพาน"
-จิตตุปบาทของบทนิทเทส รูป ๒๘ นิพพาน ถ้าบทนิทเทสเป็น"นามขันธ์ + รูป หรือ นามขันธ์+นิพพาน หรือ นามขันธ์+รูป+นิพพาน"
[ภ]

[ม]
วิธีหาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ในเอกาทสมนยนิทเทส

นัยที่ ๑๑ มีจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ

รูปแบบของนัยที่ ๔ A --สั
ง--> B ----สัม--> ? _ _ _ / _ , _ _
===
--วิป--> ? _ _ _ / _ _
“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
“B” คือ “เย ธมฺมา แรก” ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (กฏเดียวกับนัยที่ ๔)
“_ _ _ /” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบกับ B ได้ (เป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของธรรมที่ประกอบกับ B)
"/ _ , _ _" คือ สังขารขันธ์บางส่วน , ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน ที่ประกอบกับ B ได้
ธรรมที่แสดงในนัยที่ ๑๑ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน (กฏเกณฑ์นัยที่ ๑๑)

๑. หา อธ. ของ “เย ธมฺมา แรก (B)” ให้ได้.
๒. หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของธรรมที่ประกอบกับ B ได้.
๓. หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของธรรมที่ประกอบกับ B ไม่ได้.
* อธ. = องค์ธรรม
** วิธีหา "เย ธมฺมา" เหมือนกับนัยที่ ๔
กลุ่มที่ ๑ รูป 3 นิทเทส
=A
B
อิตถินทรีย์ 
สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ
ปุริสินทรีย์ 
อปริเทวจิตตชสัททะ
ปริเทวะ  อุตุชสัททะ

วิสัชนา
=

----สัม---> ? นตฺถิ
=
----วิป---> ? ๔ ๑ ๗ / ๕๒ =

กลุ่มที่ ๒ เวทนา ๕ อย่าง
=A
=B
A/B
วิสัชนา
สุข --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๑
=
ทุกข --วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
=
โส --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ปีติ สุ นิ =
โท --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๔๗ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ๔ สุ นิ
อุ --สัม--> ? ๓ ๑ ๒ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๕/ วิจิ. สุ นิ

-บทนิทเทส A ที่เป็น “อินทรีย์ ๒ บท” จะได้ “เย ธมฺมา (B)” ที่เป็น “สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ”
-บทนิทเทส A ที่เป็น “ปริเทวะ” จะได้ “เย ธมฺมา (B)” ที่เป็น “อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ”
-เลือก A กลุ่มใดเป็นบทนิทเทส ธรรมส่วนของ B ที่ตรงกับกลุ่ม A (ส่วนที่เหลือจากบทนิทเทส) คือ “เย ธมฺมา (B)”

-ในกลุ่มที่ ๑ นีว้ ิสัชนาฝ่ายสัมปยุตต์เป็น "นตฺถิ" เสมอ.
-วิสัชนาฝ่ายวิปปยุตต์เป็น "๔ - ๑ - ๗ / ๕๒" เสมอ.

-เลือกเวทนาใดเวทนาหนึ่งเป็น “บทนิทเทส” เวทนาในช่องที่เหลือทั้งหมดจะเป็น “เย ธมฺมา”
-บทนิทเทส A เป็นได้ครั้งละ ๑ เวทนาเท่านั้น ในตัวอย่างได้แก่ ช่องที่กากบาท
-เย ธมฺมา B เป็นเวทนา ๔ ที่เหลือเสมอ ในตัวอย่างได้แก่ ช่องที่ไม่มีกากบาท
-วิสัชนาในแถวที่ตรงกับเวทนาใด ก็เป็นวิสัชนาของบทนิทเทสนั้นๆ

สังขาร ๑ - ๑๐

กลุ่มที่ ๓ สังขารเจตสิก ๑ – ๑๐ ดวง
=A
๑) ๑๕ บท 
๒) ๘ บท 
๓) ๕๘ บท 

B
สังขารเจ.๕๐ (-A)
สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A)
สังขารเจ.๕๐-A (-A)

วิสัชนา
----สัม---> ? ๓ ๑ ๗ / A , เว. สัญ. A
----วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

=
=
=

-ข้อ ๑ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา” เป็น “สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้น ตัวนิทเทส)” มี ๑๕ นิทเทส (ให้ท่องบทนิทเทส ๑๕ บทจะง่ายกว่า)
-ข้อ ๒ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา” เป็น “สังขารเจตสิก ๕๐ ลบออกด้วย อธ.ของบทนิทเทส แล้วบวกด้วย ๑” มี ๘ นิทเทส (ให้ท่องจาเช่นกัน)
-ข้อ ๓ แสดงบทนิทเทสที่มี “เย ธมฺมา” เป็น “สังขารเจตสิก ๕๐ ลบออกด้วย อธ.ของบทนิทเทส” (นิทเทสที่เหลือจากข้อ ๑ และข้อ ๒)
-วิสัชนาฝ่ายสัมปยุตต์เป็น ๓ ๑ ๗ / อธ. ของ A , เวทนา สัญญา อธ. ของ A เสมอ.
-วิสัชนาฝ่ายวิปปยุตต์เป็น ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

-นิทเทส ๑๕ บท คือ มัคคสัจจะ, สมาธินทรีย์, ปัญญินทรีย,์ อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย์, อัญญินทรีย์, อัญญาตาวินทรีย,์ สังขาร, กัมมภวะ, สติปัฏฐาน, สัมมัปปธาน, อัปปมัญญา, ปัญจินทรีย์, พละ, โพชฌงค์, มัคคะ.
-นิทเทส ๘ บทคือ เหตุสเหตุก, เหตุเหตุสัมปยุตต์, อาสวอาสวสัมปยุตต์, สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตต์, คันถคันถสัมปยุตต์, โอฆโอฆสัมปยุตต์, โยคโยคสัมปยุตต์, อุปาทานอุปาทานสัมปยุตต์.

ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ๑ ในกลุ่มที่ ๑ แสดงรูป 3 นิทเทส
บทนิทเทส (A)
เย ธมฺมา (B)
วิสัชนา
อิตถินทรีย์ 
สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ ----สัม---> ? นตฺถิ
ปุริสินทรีย์ 
อปริเทวจิตตชสัททะ ----วิป---> ? ๔ ๑ ๗ / ๕๒
ปริเทวะ  อุตุชสัททะ

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "อิตถินทรีย์" เป็นบทนิทเทส () จะได้ "เย ธมฺมา" เป็น "สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ"
๒) ตั้ง "สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "รูป" สัมปยุตต์ ไม่มีโดยประการทั้งปวง ให้ตอบ "นตฺถิ"
๔) ประธานเป็น "รูป" วิปปยุตต์กับ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ / เจตสิก ๕๒ เสมอ.
นัยที่ ๑๑ อิตฺถินฺทฺริเยน --สั===
ง--> สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ ----สัม--> ? นตฺถิ
รูป. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? น.๔ ๑ ๗ / เจตสิก ๕๒

[ย]

[ร]
ตัวอย่างที่ ๒ ในกลุ่มที่ ๑ แสดงรูป 3 นิทเทส
บทนิทเทส (A)
เย ธมฺมา (B)
วิสัชนา
อิตถินทรีย์ 
สุขุมรูป ๑๕ ที่เหลือ ----สัม---> ? นตฺถิ
ปุริสินทรีย์ 
อปริเทวจิตตชสัททะ ----วิป---> ? ๔ ๑ ๗ / ๕๒
ปริเทวะ  อุตุชสัททะ

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "ปริเทวะ" เป็นบทนิทเทส () จะได้ "เย ธมฺมา" เป็น "อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ"
๒) ตั้ง "อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "รูป" สัมปยุตต์ ไม่มีโดยประการทั้งปวง ให้ตอบ "นตฺถิ"
๔) ประธานเป็น "รูป" วิปปยุตต์กับ "นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ / เจตสิก ๕๒" เสมอ.

ตัวอย่างที่ ๑ ในกลุ่มที่ ๒ แสดง เวทนา ๕ ประเภท
A/B
วิสัชนา
สุข --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๑
ทุกข --วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
โส --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ปีติ สุ นิ
โท --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๔๗ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ๔ สุ นิ
อุ --สัม--> ? ๓ ๑ ๒ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๕/ วิจิ. สุ นิ
=A =B

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "สุขเวทนา" เป็นบทนิทเทส ( ) จะได้ เย ธมฺมา ( ) เป็น "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา"
๒) ตั้ง "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)"
๔) ประธานเป็น "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน"
** "ทุกขเวทนา" แสดงเหมือนกับ "สุขเวทนา" ทุกประการ

นัยที่ ๑๑ ปริเทเวน --สั
ง--> อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ ----สัม--> ? นตฺถิ
===
รูป. สัท. สัท.
--วิป--> ? น.๔ ๑ ๗ / เจตสิก ๕๒

นัยที่ ๑๑ สุขินฺทฺริเยน --สั===
ง--> ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / ๕๑ (-เวทนา)
เว. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

ตัวอย่างที่ ๒ ในกลุ่มที่ ๒ แสดง เวทนา ๕ ประเภท
A/B
วิสัชนา
สุข --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๑
ทุกข --วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
โส --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ปีติ สุ นิ
โท --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๔๗ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ๔ สุ นิ
อุ --สัม--> ? ๓ ๑ ๒ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๕/ วิจิ. สุ นิ
=A

=B

ตัวอย่างที่ ๓ ในกลุ่มที่ ๒ แสดง เวทนา ๕ ประเภท
A/B
วิสัชนา
สุข --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๑
ทุกข --วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
โส --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ปีติ สุ นิ
โท --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๔๗ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ๔ สุ นิ
อุ --สัม--> ? ๓ ๑ ๒ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๕/ วิจิ. สุ นิ
=A =B

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "โสมนัสสเวทนา" เป็นบทนิทเทส ( ) จะได้ เย ธมฺมา ( ) เป็น "สุข-ทุกข-โท-อุเบกขาเวทนา"
๒) ตั้ง "สุข-ทุกข-โท-อุเบกขาเวทนา" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โท-อุเบกขาเวทนา" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / เจตสิก ๕๐ (-เวทนา)"
๔) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โท-อุเบกขาเวทนา" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / ปีติเจตสิก สุขุมรูป นิพพาน"
นัยที่ ๑๑ โสมนสฺสินฺทฺริเยน --สั===
ง--> สุข-ทุกข-โท-อุเบกขาเวทนา ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / ๕๐ (-เว.)
เว. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / ปีติ สุ. นิพ.

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "โทมนัสสเวทนา" เป็นบทนิทเทส ( ) จะได้ เย ธมฺมา ( ) เป็น "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา"
๒) ตั้ง "สุข-ทุกข-โส-อุเบกขาเวทนา" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โส-อุเบกขาเวทนา" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / เจตสิก ๔๗ (-เวทนา)"
๔) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โส-อุเบกขาเวทนา" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / โทจตุก ๔ สุขุมรูป นิพพาน"
นัยที่ ๑๑ โทมนสฺสินฺทฺริเยน --สั
ง--> สุข-ทุกข-โส-อุเบกขาเวทนา ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / ๔๗ (-เว.)
===
เว. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / โท.๔ สุ. นิพ.

[ล]

[ว]
ตัวอย่างที่ ๔ ในกลุ่มที่ ๒ แสดง เวทนา ๕ ประเภท
A/B
วิสัชนา
สุข --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๑
ทุกข --วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
โส --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ปีติ สุ นิ
โท --สัม--> ? ๓ ๑ ๗ / ๔๗ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐/ ๔ สุ นิ
อุ --สัม--> ? ๓ ๑ ๒ / ๕๐ ---วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๕/ วิจิ. สุ นิ
=A =B

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "อุเบกขาเวทนา" เป็นบทนิทเทส ( ) จะได้ เย ธมฺมา ( ) เป็น "ทุกข-โส-โท-อุเบกขาเวทนา"
๒) ตั้ง "สุข-ทุกข-โส-โทมนัสสเวทนา" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โส-โทมนัสสเวทนา" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๒ / เจตสิก ๕๐ (-เวทนา)"
๔) ประธานเป็น "สุข-ทุกข-โส-โทมนัสสเวทนา" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๕ / วิจิกิจฉา สุขุมรูป นิพพาน"
นัยที่ ๑๑ อุเปกฺขินฺทฺริเยน --สั===
ง--> สุข-ทุกข-โส-โทมนัสสเวทนา ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๒ / ๕๐ (-เว)
เว. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๕ / วิจิ. สุ. นิพ.

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๑ ในกลุ่มที่ ๓ แสดงสังขารเจตสิก ๑ – ๑๐ ดวง
บทนิทเทส (A)
บทนิทเทส (B)
วิสัชนา
๑) มี ๑๕ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐ (-A)
----สัม---> ? ๓ ๑ ๗ / A , เว. สัญ. A
๒) มี ๘ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A)
----วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
๓) มี ๕๘ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐-A (-A)

-นิทเทส ๑๕ บท คือ มัคคสัจจะ, สมาธินทรีย์, ปัญญินทรีย,์
อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย,์ อัญญินทรีย,์ อัญญาตาวินทรีย์, สังขาร, กัมมภวะ,
สติปัฏฐาน, สัมมัปปธาน, อัปปมัญญา, ปัญจินทรีย์, พละ, โพชฌงค์, มัคคะ.
(ให้ท่องจาบทนิทเทสให้ได้)

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "มัคคสัจจะ" ในกลุ่ม ๑ ซึ่งมี ๑๕ บทเป็น บทนิทเทส () จะได้ เย ธมฺมา (B) เป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)
๒) ตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / อธ.ของนิทเทส, เวทนา สัญญา อธ.ของบทนิทเทส" เสมอ.
๔) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน" เสมอ.

นัยที่ ๑๑ มคฺคสจฺเจน --สั
ง--> สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (-อม.๘ที่ในมัคคจิต ๔) ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / อม.๘, เว. สัญ. อม.๘
===
สัง. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

-นิทเทสที่เหลืออีก ๑๔ บทแสดงเหมือนกันกับ
มัคคสัจจะทุกประการ ต่างกันที่จานวนสังขาร
ของบทนิทเทสไม่เท่ากันเท่านั้น

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๒ ในกลุ่มที่ ๓ แสดงสังขารเจตสิก ๑ – ๑๐ ดวง
บทนิทเทส (A)
บทนิทเทส (B)
วิสัชนา
๑) มี ๑๕ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐ (-A)
----สัม---> ? ๓ ๑ ๗ / A , เว. สัญ. A
๒) มี ๘ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A)
----วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
๓) มี ๕๘ นิทเทส  สังขารเจ.๕๐-A (-A)

-นิทเทส ๘ บทคือ เหตุสเหตุก, เหตุเหตุสัมปยุตต์, อาสวอาสวสัมปยุตต์,
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตต์, คันถคันถสัมปยุตต์, โอฆโอฆสัมปยุตต์,
โยคโยคสัมปยุตต์, อุปาทานอุปาทานสัมปยุตต์. (ให้ท่องจาบทนิทเทสให้ได้)

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "เหตุสเหตุกะ" ในกลุ่ม ๒ ซึ่งมี ๘ บทเป็น บทนิทเทส () จะได้ เย ธมฺมา (B) เป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ ลบออกด้วยจานวนองค์
ธรรมของบทนิทเทส แล้วบวกด้วย ๑" = "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)" *
๒) ตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / อธ.ของนิทเทส, เวทนา สัญญา อธ.ของบทนิทเทส" เสมอ.
๔) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน" เสมอ.

-นิทเทสที่เหลืออีก ๗ บทแสดงทานองเดียวกับ
มัคคสัจจะทุกประการ ต่างกันที่จานวนสังขาร
ของบทนิทเทสไม่เท่ากันเท่านั้น

นัยที่ ๑๑ เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ --สั
ง--> สังขารขันธ์เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖ ) ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / เหตุ ๖, เว. สัญ. เหตุ ๖ (-โมหเจตสิกในโมหมูลจิต ๒)
===
สัง. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

* เหตุสเหตุกะ องค์ธรรม คือ เหตุ ๖ (เว้น โมหเจตสิก ที่ในโมหมูลจิต ๒) เย ธมฺมา (B) เป็น สังขารเจ. ๕๐ - เหตุ ๖ = สังขารเจ. ๔๔ + โมหเจตสิก ๑ = "สังขารเจตสิก ๔๕ (เว้นเหตุ ๖)"

[ศ]

[ษ]

สังขาร ๑ - ๑๐

ตัวอย่างที่ ๓ ในกลุ่มที่ ๓ แสดงสังขารเจตสิก ๑ – ๑๐ ดวง
บทนิทเทส (A)
๑) มี ๑๕ นิทเทส
๒) มี ๘ นิทเทส
๓) มี ๕๘ นิทเทส





บทนิทเทส (B)
วิสัชนา
สังขารเจ.๕๐ (-A)
----สัม---> ? ๓ ๑ ๗ / A , เว. สัญ. A
สังขารเจ.๕๐-A+๑ (-A)
----วิป---> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน
สังขารเจ.๕๐-A (-A)

-นิทเทส ๕๘ บท คือบทที่เป็นสังขารเจตสิกล้วนๆ ที่เหลือจากนิทเทส ๑๕ บท
และนิทเทส ๘ บท

ขั้นตอนการหาองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" และจานวน "ขันธ์ อายตนะ ธาตุ" ในวิสัชนา
๑) เลือก "สมุทยสัจจะ" ในกลุ่ม ๓ ซึ่งมี ๕๘ บทเป็น บทนิทเทส () จะได้ เย ธมฺมา (B) เป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ ลบออกด้วยจานวนองค์ธรรมของบทนิทเทส"
= "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)
๒) ตั้ง "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+ (เว้น องค์ธรรมของบทนิทเทส)" เป็นประธานเพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ วิปปยุตต์
๓) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+" สัมปยุตต์กับ "น.๓ ๑ ๗ / อธ.ของนิทเทส, เวทนา สัญญา อธ.ของบทนิทเทส" เสมอ.
๔) ประธานเป็น "สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐+" วิปปยุตต์กับ "๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน" เสมอ.
นัยที่ ๑๑ สมุทยสจฺเจน --สั
ง--> สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (-โลภเจตสิกที่ในโลภมูลจิต ๘) ----สัม--> ? น.๓ ๑ ๗ / โลภเจตสิก, เว. สัญ. โลภเจตสิก
===
สัง. ธัม. ธัม.
--วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

นากฏของสัมปยุตต์จากนัยที่ ๖ มาใช้
นามขันธ์ ๑ - ๒ - ๓ ---สัม---> นามขันธ์ ๓ - ๒ - ๑

วิธีหาองค์ธรรมของ “เย ธมฺมา” ในทวาทสมนยนิทเทส
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็น "จิต" แสดง วิญญาณักขันธนิทเทส เป็นตัวอย่าง

รูปแบบการหาองค์ธรรม "เย ธมฺมา" ฝ่ายสัมปยุตต์ (ตอนที่ ๑)
 จิต ---สัม--> เจตสิกที่ประกอบได้ (๗, ๑๐, ๕๒)
 เจตสิก ---สัม--> จิต + เจตสิกที่ประกอบได้ (-A)
 จิต + เจตสิก ---สัม--> เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ (-A)
วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายสัมปยุตต์
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิ"ต(ข้อ )
๑) ให้หาจานวนเจตสิกที่ประกอบได้กับจิตที่เป็นบทประธาน
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "เจตสิ
" (ข้กอ )
๑) ให้หาจานวนจิต ที่เจตสิกซึ่งเป็นบทประธานเข้าไปประกอบได้
๒) ให้หาจานวนเจตสิกทัง้ หมดที่ประกอบกับจิตในข้อ 1)
๓) จานวนเจตสิกที่หาได้ในข้อ ๒) ให้ลบจานวนเจตสิกที่เป็นบทประธานออกเสีย ก็จะได้จานวน
เจตสิกที่ประกอบกับเจตสิกอันเป็นบทประธานได้
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "จิต+ เจตสิ
" (ข้กอ )
๑) ให้หาจานวนเจตสิกทั้งหมด ซึ่งประกอบได้กับจิตที่เป็นบทประธาน
๒) เจตสิกที่หาได้จากข้อ ๑) ให้ลบจานวนเจตสิกที่เป็นบทประธานออกเสีย ก็จะได้จานวนเจตสิกที่
ประกอบกับบทประธานได้

นัยที่ ๑๒ วิญญาณขันธ์ ---สัม--> เจตสิก ๕๒ ---สัง--> ? ๓ ๑ ๑
---อสัง--> ? ๒ ๑๑ ๑๗

ตอนที่ ๑ หาองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ดังนี้
๑) หาองค์ธรรมของ วิญญาณขันธ์ ในตัวอย่างนี้เป็น "จิต ๘๙"
๒) หาจานวนเจตสิกที่ประกอบกับ "จิต ๘๙" ที่เป็นบทนิทเทส ในตัวอย่างนี้เป็น "เจตสิก ๕๒"
๓) องค์ธรรมที่หาได้ในข้อ ๒) คือ เย ธมฺมา ในตัวอย่างนี้ เย ธมฺมา ได้แก่ เจตสิก ๕๒
ตอนที่ ๒.๑ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสังคหิตะ
๑) นา "เจตสิก ๕๒" ทีเ่ ป็น เย ธมฺมา ไปสงเคราะห์หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ
๒) เวทนาเจตสิก ที่ใน เจตสิก ๕๒ เป็น เวทนาขันธ์
๓) สัญญาเจตสิก ที่ใน เจตสิก ๕๒ เป็น สัญญาขันธ์
๔) เจตสิก ๕๐ ที่เหลือ เป็น สังขารขันธ์
๕) เจตสิกทั้งหมด เป็น ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
๖) รวมจานวนขันธ์ได้ เจตสิกขันธ์ ๓ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ตอนที่ ๒.๒ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
๑) นาขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่สงเคราะห์ได้ในฝ่ายสังคหิตะ ข้อ ๖) ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘
๒) จะได้ ขันธ์ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ เป็นฝ่ายอสังคหิตะ
[ส]

[ห]
ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็น เจตสิก แสดง สมุทยสัจจนิทเทส เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ ๓ บทินทเทสเป็น จิต + เจตสิก แสดง อิทธิปาทนิทเทส เป็นตัวอย่าง

นัยที่ ๑๒ สมุทยสัจจะ ---สัม--> โลภมูล.๘ เจ. ๒๑ (-โลภ) ---สัง--> ? น.๔ ๒ ๒
---อสัง--> ? ๑ ๑๐ ๑๖

นัยที่ ๑๒ อิทธิบาท ---สัม--> เจตสิก ๓๓ (-ฉันทะ วิริยะ ปัญญา) ---สัง--> ? ๑ ๑ ๑
---อสัง--> ? ๔ ๑๑ ๑๗

ตอนที่ ๑ หาองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ดังนี้
๑) หาองค์ธรรมของ สมุทยสัจจะ ในตัวอย่างนี้เป็น "โลภเจตสิก"
๒) หาจานวนจิตที่โลภเจตสิกเข้าไปประกอบ ในตัวอย่างนี้โลภเจตสิกประกอบได้ใน "โลภมูลจิต ๘"
๓) หาจานวนเจตสิกที่ประกอบใน "โลภมูลจิต" ที่หาได้ในข้อ ๒) ในตัวอย่างนี้ โลภมูลจิต ๘ มี
เจตสิกประกอบได้ ๒๒ ดวง
๔) เจตสิก ๒๒ ดวง ที่หาได้ในข้อ ๓) ให้ลบองค์ธรรมของสมุทยสัจจะออกเสียจะได้เจตสิกที่
ประกอบกับสมุทยสัจจะ
๕) จากข้อ ๑) ถึงข้อ ๔) องค์ธรรมที่หาได้คือ "โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๑ (-โลภ)"
ตอนที่ ๒.๑ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสังคหิตะ
๑) นา "โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๑ (-โลภ)" ที่หาได้ไปสงเคราะห์หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ
๒) โลภมูลจิต ๘ เป็น วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ
๓) ในเจตสิก ๒๑ นั้น เวทนาเจตสิก เป็น เวทนาขันธ์, สัญญาเจตสิก เป็น สัญญาขันธ์
๔) เจตสิก ๑๙ ที่เหลือเป็น สังขารขันธ์,
เจตสิกทั้งหมดเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
๕) รวมจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุได้ นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ
ตอนที่ ๒.๒ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
-ให้ทาแบบเดียวกับตัวอย่างที่ ๑

ตอนที่ ๑ หาองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ดังนี้
๑) หาองค์ธรรมของ อิทธิบาท ในตัวอย่างนี้เป็น "มัคคจิต ๔ ฉันทะ วิริยะ ปัญญาเจตสิก"
๒) เนื่องจากบทนิทเทส (A) มีจิตร่วมอยู่ด้วย จึงให้หาจานวนเจตสิกที่ประกอบกับจิตของบทนิทเทส
๓) จิตในบทนิทเทสเป็น มัคคจิต ๔ ซึ่งเป็นโลกุตตรจิต จึงมีเจตสิกประกอบทั้งหมด ๓๖ ดวง
๔) ให้ลบเจตสิกที่เป็นองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากเจตสิกที่ประกอบในจิตของบทนิทเทสออกเสีย
-เจตสิกทั้งหมด ๓๖ ลบออกด้วยองค์ธรรมของบทนิทเทส ๓ ดวง เหลือ ๓๓ ดวง
๕) เจตสิกที่เหลือเป็นองค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ในตัวอย่างนี้ได้แก่ เจตสิก ๓๓ ดวง
ตอนที่ ๒.๑ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสังคหิตะ
๑) นาเจตสิก ๓๓ ที่เป็น "เย ธมฺมา" ไปสงเคราะห์หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ตามนัยที่ ๑
๒) ในเจตสิก ๓๓ นั้น เวทนาเจตสิก เป็น เวทนาขันธ์, สัญญาเจตสิก เป็น สัญญาขันธ์,
เจตสิกที่เหลือ ๓๑ เป็น สังขารขันธ์
๓) เจตสิกทั้งหมด เป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
๔) รวมจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ แล้วได้ ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ตอนที่ ๒.๒ หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายอสังคหิตะ
-ให้ทาแบบเดียวกับตัวอย่างที่ ๑

วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ในเตรสมนยนิทเทส

ในเตรสมนยนิทเทส มีจุดประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องทาให้ได้คือ
๑. หา อธ. ของ “เย ธมฺมา (B)” ให้ได้
๒. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “เย ธมฺมา (B)” ฝ่าย “สัมปยุตต์" ให้ได้
๓. นับสงเคราะห์จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ "เย ธมฺมา (B)" ฝ่าย "วิปปยุตต์” ให้ได้.
(อธ. = องค์ธรรม)
สูตรนัยที่ ๑๓
กลุ่ม ๑

กลุ่ม ๒

จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
≠
≠ โอ.๑๒
≠

กลุ่ม ๓

รูปแบบของนัยที่ ๑๓ A --อสั
ง--> B ---สัม--> ? _ _ _ / _ _
≠≠≠
--วิป--> ? _ _ _ / _ _

“A” คือ บทนิทเทสที่นามาแสดง (ตอนสอบมีกาหนดมาให้)
“B” คือ “เย ธมฺมา แรก” ที่ต้องหาให้ได้ตามกฎเกณฑ์ (ใช้สูตรจะหาง่ายกว่า)
“_ _ _ / _ _” คือ จานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของ “B” ตามลาดับ

ธรรมที่แสดงได้ในนัยที่ ๑๓ เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ต่างกัน
-ในแต่ละกลุ่มจะต่างกันโดยขันธ์ อายตนะ และธาตุ
-ยกกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (-สุขุมรูป) เป็นบทนิทเทส กลุ่มที่ ๓ คือ “เย ธมฺมา” ทีต่ ้องการ
-ยกกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ เป็นบทนิทเทส กลุ่มที่ ๑ คือ “เย ธมฺมา” ที่ต้องการ
-“บทนิทเทส กับ เย ธมฺมา” จะอยู่กลุ่มเดียวกันไม่ได้ กลุ่มที่ถูกเลือกเป็นบทนิทเทสแล้ว นามาเป็น เย ธมฺมา ไม่ได้
วิธีใช้สูตรหา เย ธมฺมา ดังนี้
๑) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา”
๒) ถ้ายก กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา”
๓) ถ้ายก กลุ่ม ๒+ เป็น "บทนิทเทส" ---> กลุ่ม ๑ เป็น "เย ธมฺมา"

หมายเหตุ /“กลุ่ม ๒-” หมายถึง องค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ ยกเว้นสุขุมรูป /“กลุ่ม ๒+” หมายถึง องค์ธรรมในกลุ่มที่ ๒ รวมสุขุมรูปด้วย /“≠≠≠” หมายถึง ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ตามลาดับ ซึ่งต่างกันระหว่าง บทนิทเทส

[ฬ]

[อ]
ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๑) ถ้ายก กลุ่ม ๑, ๒- เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๓ เป็น “เย ธมฺมา” 
เมื่อยกองค์ธรรมตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่ม ๑ รวมกับกลุ่ม ๒- เป็น “บทนิทเทส” แล้วองค์ธรรมที่เหลือในกลุ่มที่ ๓ ทั้งหมดเป็น “เย ธมฺมา”
-ยก “จิต” ในกลุ่ม ๑ รวมกับ “เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒- (เว้นสุขุมรูป) เป็น “บทนิทเทส”
-“โอฬาริกรูป ๑๒” ในกลุ่ม ๓ ทั้งหมดเป็น “เย ธมฺมา”
-ตั้ง “เย ธมฺมา" คือ “โอฬาริกรูป ๑๒” ในกลุ่มที่ ๓ เป็น “ประธาน” แทนบทนิทเทส เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนาฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
ตัวอย่างที่ ๑ บทนิทเทสเป็น “จิต + เจตสิก หรือ นิพพาน” แสดง อิทธิปาทนิทเทส เป็นตัวอย่าง
นัยที่ ๑๓ อิทธิบาท --อสั
ง--> โอฬาริกรูป ๑๒ ---สัม--> ? นตฺถิ
≠≠≠
---วิป--> ? น.๔ ๑ ๗ / ๕๒

๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทส :
-“บทนิทเทส (A)” เป็น อิทธิบาท องค์ธรรมได้แก่ "ฉันทะ วิริยะ ปัญญา มัคคจิต ๔”
โอ.๑๒
๒) ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๓) องค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ เป็นบทนิทเทส ให้ตัดกลุ่มที่ ๒ ทิ้งทั้งกลุ่ม ( ) เพราะมีส่วนเหมือนกันที่อายตนะ และธาตุ
๔) องค์ธรรมในกลุ่มที่เหลือ เป็น "เย ธมฺมา (B)" ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒
๕) ตั้ง "เย ธมฺมา (B)" คือ โอฬาริกรูป ๑๒ เป็นประธาน ในการสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
๖) เนื่องจากบทประธานเป็น "รูป" วิสัชนาฝ่ายสัมปยุตต์จึงเป็น "นตฺถิ ไม่ม"ี เพราะสัมปยุตต์เป็นลักษณะเฉพาะของนามขันธ์ ๔ เท่านั้น
๗) เนื่องจากบทประธานเป็น "รูป" จึงวิปปยุตต์ (ไม่ประกอบ) กับ นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เท่านั้น จึงได้ขันธ์ เป็น น.๔ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ และธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ

บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๐๘ บท
คือ...
๑) บทที่ อธ. เป็น จิต + เจตสิก
มี ๘๑ บท
๒) บทที่ อธ. เป็น จิต + เจ.+ นิ.
มี ๒๗ บท

ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๒) ถ้ายก กลุ่ม ๒, ๓ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา” 
เมื่อยกองค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งในกลุ่ม ๒ รวมกับ กลุ่ม ๓ เป็น “บทนิทเทส” แล้วกลุ่ม ๑ ทั้งหมด เป็น “เย ธมฺมา”
-ยก “เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ รวมกับ “โอฬาริกรูป” ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่ม ๓ เป็น “บทนิทเทส”
-“จิต ๘๙” ในกลุ่ม ๑ ทั้งหมดเป็น “เย ธมฺมา”
-ตั้ง “เย ธมฺมา" คือ “จิต ๘๙” เป็น “ประธาน” แทนบทนิทเทส เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
ตัวอย่างที่ ๒ บทนิทเทสเป็น “สุขุมรูป + โอฬาริกรูป” แสดง รูปักขันธนิทเทส เป็นตัวอย่าง
นัยที่ ๑๓ รูปขันธ์ --อสั
ง--> จิต ๘๙ ---สัม--> ? ๓ _ _ / ๕๒
≠≠≠
---วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๒ บทคือ...
รูปักขันธนิทเทส
รูปีปทนิทเทส
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
อสัญญีภวนิทเทส
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทส :
เอกโวการภวนิทเทส
-“บทนิทเทส (A)” เป็น รูปขันธ์ องค์ธรรมได้แก่ "รูป ๒๘”
โอ.๑๒
อุปาทาปทนิทเทส
๒) ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
๓) องค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ เป็นบทนิทเทส ให้ตัดกลุ่มที่ ๒ ทิ้งทั้งกลุ่ม ( ) เพราะมีส่วนเหมือนกันที่อายตนะ และธาตุ
อนารัมมณปทนิทเทส
๔) องค์ธรรมในกลุ่มที่เหลือ เป็น "เย ธมฺมา (B)" ได้แก่ จิต ๘๙
จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส
๕) ตั้ง "เย ธมฺมา (B)" คือ จิต ๘๙ เป็นประธาน ในการสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส
๖) หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ เนื่องจากบทประธานเป็น "จิต ๘๙" นับขันธ์ได้ ๑ ขันธ์ สัมปยุตต์ (ประกอบ) กับ นามขันธ์ ๓ ที่เหลือ และ
จิตตสมุฏฐานปทนิทเทส
ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
โนจิตตปทนิทเทส
๗) หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายวิปปยุตต์ เนื่องจากบทประธานเป็น "จิต ๘๙" ประกอบกับเจตสิก ๕๒ เมื่อรวมกันแล้วนับขันธ์ได้ ๔ ขันธ์ นับอายตนะได้ ๒ พาหิรปทนิทเทส
อายตนะ คือจิตเป็นมนายตนะ เจตสิกเป็นธัมมายตนะ นับธาตุได้ ๘ ธาตุ คือจิต ๘๙ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ เจตสิกเป็นธัมมธาตุ นาขันธ์ฝ่ายสัมปยุตต์ลบออกจากขันธ์ ๕ นามรูปนิทเทส
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ขันธ์ ๑ คือรูปขันธ์ อายตนะ ๑๐ คือโอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
๘) เนื่องจาก ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์มีแต่เจตสิก ๕๒ เท่านั้น ยังเหลือธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ที่เป็น สุขุมรูป และนิพพาน อยู่อีกให้นามาวิปปยุตต์ด้วย

[ฮ]

[กก]
ตัวอย่าง วิธีการใช้สูตรหา เย ธมฺมา  ข้อ ๓) ถ้ายก กลุ่ม ๒+ เป็น “บทนิทเทส” ---> กลุ่ม ๑ เป็น “เย ธมฺมา” 
ในกลุ่มที่ ๒ เมื่อยกสุขุมรูป (อาจจะมีเจตสิก นิพพานร่วมด้วย) เป็น “บทนิทเทส” แล้ว ให้ตัดกลุ่มที่ ๒ ที่เหลือทั้งหมดและกลุ่มที่ ๓ ทิ้งด้วย เพราะมีส่วนเหมือนกัน ที่ อายตนะ ธาตุ หรือขันธ์
-ยก “เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน” อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ (ต้องมี สุขุมรูปอยู่ด้วยเสมอ) เป็น “บทนิทเทส”
-“จิต ๘๙” ในกลุ่ม ๑ ทั้งหมดเป็น “เย ธมฺมา”
-ตั้ง “เย ธมฺมา" คือ “จิต ๘๙” เป็น “ประธาน” แทนบทนิทเทส เพื่อหาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
ตัวอย่างที่ ๓ บทนิทเทสเป็น “สุขุมรูป” แสดง อิตถินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง
บทนิทเทสในกลุ่มนี้มี ๑๐ บทคือ...

๑) สุขุมรูป อย่างเดียว ๒ บท
อิตถินทรีย์
ปุริสินทรีย์
๑) หาองค์ธรรมของบทนิทเทส :
จิต เว สัญ สัง สุ นิพ
๒) เจตสิก + สุขุมรูป ๓ บท
-“บทนิทเทส (A)” เป็น อิตถินทรีย์ องค์ธรรมได้แก่ "อิตถีภาวรูป”
ชีวิตินทรีย์
โอ.๑๒
๒) ตัดองค์ธรรมของบทนิทเทสออกจากสูตรตาราง คือองค์ธรรมในช่อง ( )
จิตตสหภุปทนิทเทส
๓) องค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งในกลุ่มที่ ๒ เป็นบทนิทเทส ให้ตัดกลุ่มที่ ๒ ทิ้งทั้งกลุ่ม ( )
จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส
๔) เนื่องจาก "สุขุมรูป" องค์ธรรมในกลุ่ม ๒ มีขันธ์เหมือนกันกับ "โอฬาริกรูป ๑๓" องค์ธรรมในกลุ่ม ๓ จึงตัดกลุ่ม ๓ ออกไปด้วย ( )
๓) เจตสิก + สุขุมรูป + นิพพาน ๒ บท
ธัมมายตนะ
๕) องค์ธรรมในกลุ่มที่เหลือ เป็น "เย ธมฺมา (B)" ได้แก่ จิต ๘๙
ธัมมธาตุ
๖) ตั้ง "เย ธมฺมา (B)" คือ จิต ๘๙ เป็นประธาน ในการสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ของวิสัชนา ฝ่ายสัมปยุตต์ และฝ่ายวิปปยุตต์
๗) หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์ เนื่องจากบทประธานเป็น "จิต ๘๙" นับขันธ์ได้ ๑ ขันธ์ สัมปยุตต์ (ประกอบ) กับ นามขันธ์ ๓ ที่เหลือ ๔) ขณะทั้งสามของนามขันธ์ ๔ และนิปผันรูป
ชาติ
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้บางส่วน คือเจตสิก ๕๒
ชรา
๘) หาจานวนขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฝ่ายวิปปยุตต์ เนื่องจากบทประธานเป็น "จิต ๘๙" ประกอบกับเจตสิก ๕๒ เมื่อรวมกันแล้วนับขันธ์ได้ ๔ ขันธ์ นับ
มรณะ
อายตนะได้ ๒ อายตนะ คือจิตเป็นมนายตนะ เจตสิกเป็นธัมมายตนะ นับธาตุได้ ๘ ธาตุ คือจิต ๘๙ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ เจตสิกเป็นธัมมธาตุ นาขันธ์ฝ่าย
นัยที่ ๑๓ อิตถินทรีย์ --อสั
ง--> จิต ๘๙ ---สัม--> ? ๓ _ _ / ๕๒
≠≠≠
---วิป--> ? ๑ ๑๐ ๑๐ / สุขุมรูป นิพพาน

สัมปยุตต์ลบออกจากขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะได้ขันธ์ ๑ คือรูปขันธ์ อายตนะ ๑๐ คือโอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
๙) เนื่องจาก ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ฝ่ายสัมปยุตต์มีแต่เจตสิก ๕๒ เท่านั้น ยังเหลือธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ที่เป็น สุขุมรูป และนิพพาน อยู่อีกให้นามาวิปปยุตต์
ด้วย

วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ในจุททสมนยนิทเทส
นากฏของวิปปยุตต์จากนัยที่ ๖ มาใช้
๒. นามขันธ์ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ---วิป---> รูป ๒๘ นิพพาน + จิตตุปบาทที่เหลือ หรือ นามขันธ์ ๔ ที่เหลือ (ถ้า A≠ จิต ๘๙)
๓. รูป ๒๘ นิพพาน ---วิป---> นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
๔. รูป ๒๘ นิพพาน ---ไม่สัม-ไม่วิป---> รูป ๒๘ นิพพาน
<---- ข้อนี้ใช้ตรวสอบสองข้อข้างต้น
รูปแบบการหาองค์ธรรม "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์
 จิต ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 จิต + เจตสิก ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙) รูป ๒๘ นิพพาน
 รูป / นิพพาน ---วิป--> จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ หรือ นามขันธ์ ๔
 นาม + รูป / นาม + นิพพาน ---วิป--> จิตตุปบาทที่เหลือ (ถ้า A ≠ ๘๙)
-องค์ธรรมของ "เย ธมฺมา" ฝ่ายวิปปยุตต์ที่หาได้ ให้นาไปสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
ฝ่ายสังคหิตะ และอสังคหิตะ ตามแบบนัยที่ ๑ ต่อไป

วิธีหาองค์ธรรม “เย ธมฺมา” ฝ่ายวิปปยุตต์
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
" (ข้อ )
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือ เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (ถ้า A < ๘๙)
๒) นามจะวิปปยุตต์กับ รูป ๒๘ นิพพาน เสมอ
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "รูป
" หรือ "นิพพาน
" หรือ "รูป+ นิพพาน
" (ข้อ )
๑) รูป หรือนิพพาน จะวิปปยุตต์กับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ หรือนามขันธ์ ๔ เสมอ
-ถ้า "บทประธาน
" A เป็น "นาม
+ รูป
" หรือ "นาม
+ นิพพาน
" (ข้อ )
๑) ให้หาจานวนจิตที่เหลือจากบทประธาน (เรียกชื่อจิตตามเภทนัยทั้ง ๙)
เมื่อหาได้ให้เติมจิตตุปบาท (จะได้ไม่ต้องหาจานวนเจตสิกให้เสียเวลา)

[ขข]

[คค]

วิธีเปลี่ยนรูปคาบาลี
วิธีการแจกศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ คือ ปุลิงค์ อิตถีลิงค์ และนปุสกลิงค์ ( เฉพาะ ปฐมาวิภัตติ )
วิธีการแจกศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ คือ ปุลิงค์ อิตถีลิงค์ และนปุสกลิงค์ ( เฉพาะ ตติยาวิภัตติ )
ใช้กับนัยที่ ๑ และนัยที่ ๖
ใช้กับ ๑๒ นัยที่เหลือ
ศัพท์ที่เป็น ปุลิงค์
ศัพท์ที่เป็น อิตถีลิงค์ ศัพท์ที่เป็น นปุงสกลิงค์
ศัพท์ทเี่ ป็น ปุงลิงค์
ศัพท์ที่เป็น อิตถีลิงค์ ศัพท์ที่เป็น นปุงสกลิงค์
(ปฐมาวิภัตติ)
(ปฐมาวิภัตติ)
(ปฐมาวิภัตติ)
(ตติยาวิภัตติ)
(ตติยาวิภัตติ)
(ตติยาวิภัตติ)
ศัพท์ เอกพจน์ พหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์
ศัพท์ เอกพจน์ พหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์
สงฺคหิต สงฺคหิโต สงฺคหิตา สงฺคหิตา สงฺคหิตา สงฺคหิต สงฺคหิตานิ
ขนฺธ
ขนฺเธน ขนฺเธหิ
ขนฺธ
ขนฺโธ
ขนฺธา
อายตน
อายตเนน อายตเนหิ
อายตน
อายตน อายตนานิ
ธาตุ
ธาตุยา
ธาตูหิ
ชาติ
ชาติ
ชาติโย
ตณฺหา
ตณฺหาย ตณฺหาหิ
ชรา
ชรา
ชราโย
ชาติ
ชาติยา
ชาตีหิ
ธาตุ
ธาตุ
ธาตุโย
ธมฺม
ธมฺเมน ธมฺเมหิ
ธมฺม
ธมฺโม
ธมฺมา
สงฺขาร ผสฺส กมฺมภว โสก ปริเทว
อวิชฺชา เวทนา ตณฺหา สจฺจ อินฺทฺริย วิญฺ าณ
ชาติ ชรา อปฺปมญฺ า นามรูป อุปาทาน มรณ
สงฺขาร ผสฺส กมฺมภว โสก ปริเทว
อวิชฺชา เวทนา ตณฺหา สจฺจ อินฺทฺริย วิญฺ าณ อุปายาส อิทฺธิปาท สตฺต-โพชฺฌงฺค
สญฺ า เจตนา
ทุกฺข โทมนสฺส ฌาน
อุปายาส อิทฺธิปาท สตฺต-โพชฺฌงฺค
ชาติ ชรา อปฺปมญฺ า นามรูป อุปาทาน มรณ มคฺคงฺค อธิโมกฺข มนสิการ ธมฺม
ปญฺจินฺทฺริย ปญฺจ-พล
มคฺคงฺค อธิโมกฺข มนสิการ ธมฺม
สญฺ า เจตนา
ทุกฺข โทมนสฺส ฌาน
จิตฺต
ปญฺจินฺทฺริย ปญฺจ-พล จิตฺต

ข้อสังเกตุในการแสดงทั้ง ๑๔ นัย
นัยที่ 1 แสดงได้ทุกนิทเทสไม่มีข้อยกเว้น
นัยที่ 2 บทนิทเทสทีแ่ สดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) รูปอย่างเดียว (ไม่ครบ 28)
2) วิญญาณธาตุ 7 เท่านั้น ธาตุใดธาตุหนึ่ง
3) ไม่แสดง เจตสิก และนิพพาน
นัยที่ 3 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) เจตสิก
2) สุขุมรูป
3) นิพพาน
4) เจตสิก + สุขุมรูป
**บทที่ไม่แสดง...
1) จิต
2) โอฬาริกรูป
3) บทที่มีทั้งเจตสิก + สุขุมรูป + นิพ
นัยที่ 4 + 11 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) เวทนา 5 เท่านั้น เวทนาใดเวทนาหนึ่ง
2) สังขารเจตสิก 1 – 10 เท่านั้น
3) รูป 3 บท คือ อิตถินทรีย์ ปุรุสินทรีย์ และปริเทวะ
**ไม่แสดงบทนิทเทสที่ อ.ธ. เป็น
1) จิต
2) สัญญาเจตสิก
3) นิพพาน 4) โอฬาริกรูป 12 (เว้นปริเทวะ)
5) เวทนาที่ประกอบในจิต 89

นัยที่ 5 ไม่แสดงบทนิทเทสที่มี จิต+เจตสิก+รูป พร้อมกันทั้งสามอย่างใน นัยที่ 9 + 12 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
บทเดียวกัน
1) จิต อย่างเดียว
2) เจตสิก อย่างเดียว
นัยที่ 6 + 10 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) นามอย่างเดียว
3) ถ้ามี จิต + เจตสิก (เจตสิกต้องไม่ครบในจิตตุปบาท)
2) รูป หรือนิพพาน อย่างเดียว หรือทั้งสองอย่าง
นัยที่ 13 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
3) ถ้าเป็น นาม+รูป หรือนาม+นิพพาน (ตัวนาม วิญญาณธาตุ
1) จิต + เจตสิก (ต้องมีทั้งสองอย่าง)
ต้องไม่ครบ 7)
2) จิต + เจตสิก + นิพพาน
3) สุขุมรูป อย่างเดียว
*** คาว่า “นาม” หมายถึงนามขันธ์เท่านั้น
4) โอฬาริกรูป + สุขุมรูป
นัยที่ 7 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) จิต ๘๙
5) เจตสิก + รูป
2) เจตสิก ที่ประกอบในจิต 89 เท่านั้น
6) รูป + นิพพาน
3) วิญญาณธาตุทั้ง 7 ธาตุใดธาตุหนึ่ง
7) เจตสิก + รูป + นิพพาน
4) อธิโมกข์เจตสิก
5) ธรรมที่ประกอบกับ วิตก หรือ วิจาร หรือทั้งสองอย่าง
6) อุเบกขาเวทนา หรือ ธรรมที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนา
นัยที่ 8 + 14 บทนิทเทสที่แสดงได้องค์ธรรมต้องเป็น...
1) นามอย่างเดียว
2) รูป หรือนิพพาน อย่างเดียว หรือทั้งสองอย่าง
3) ถ้าเป็น นาม + รูป หรือ นาม + นิพพาน (ตัวนาม จิตต้อง
ไม่ครบ 89)

[งง]

