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ปฐมนยสังคหิตอสังคหิตปทนิทเทส
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑

บทนิทเทส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? (ในพาหิรมาติกา บทนิทเทสทุกบทเปนพหูพจน คําถามจึงลงทายดวย "สงฺคหิตา")
ปุจฉาที่ ๑ .....................
บทนิทเทส เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.....................
ปุจฉาที่ ๒ กตีหิ อสงฺคหิตา ?
นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
บทนิทเทส ๔ ๒ ๘ สงฺคหิตา. (ตัวเลขแสดงจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ จะเปลี่ยนไปตามบทนิทเทสที่แสดง ในทีน่ ี้เปนแคตัวอยาง)
วิสัชนา
.....................

๑ ๑๐ ๑๐ อสงฺคหิตา.

ตัวอยาง กุสลปทนิทเทส
ปุจฉา กุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
กุศลธรรมเหลานี้ นับสงเคราะหได ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา กุสลา ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา. (น.๔ ๒ ๒)
กุศลธรรมเหลานี้ นับสงเคราะหได ดวยนามขันธ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉา กตีหิ อสงฺคหิตา ?
นับสงเคราะหไมได ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา. (๑ ๑๐ ๑๖)
นับสงเคราะหไมได ดวยรูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เวนมโนวิญญาณธาตุ).

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๒๗

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๒๘

พาหิรมาติกา ๒๖๖ บท
ติกมาติกา ๖๖ บท
บทนิทเทส
๑. กุสลา ธมฺมา
๒. อกุสลา ธมฺมา
๓. อพฺยากตา ธมฺมา
๔. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๕. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตตา ธมฺมา
๖. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๗. วิปากา ธมฺมา
๘. วิปากธมฺมธมฺมา
๙. เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
๑๐. อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๑. อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๒. อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา
๑๓. สงฺกิลิฏฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๔. อสงฺกิลิฏฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๕. อสงฺกิลิฏฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๖. สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา
๑๗. อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา

องคธรรม
กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗
วิบาก.๓๖ กิริยา. ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
ทุกขสหคตจิต ๓ เจตสิก ๒๑ (เวน เวทนา)
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
วิปากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘
อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๕๒
กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๕ รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียวิ. ๓๒ เจตสิก ๓๕ กัมมชรูป ๒๐
อกุศลจิต ๑๒ โลกี.กุ. ๑๗ กิริยา.๒๐ เจ. ๕๒ ติชรูป
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุศล ๑๒ เจตสิก ๒๗
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิริยา. ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
สวิตักกสวิจารจิต ๕๕ เจตสิก ๕๐ (เวน วิตก วิจาร)
ทุติย ๑๑ เจตสิก ๓๖ (วิจาร), วิตกเจ. → สวิตักกสวิจาร ๕๕
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สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
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บทนิทเทส
๑๘. อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา
๑๙. ปติสหคตา ธมฺมา
๒๐. สุขสหคตา ธมฺมา
๒๑. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
๒๒. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
๒๓. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๒๔. เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๒๕. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๒๖. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๒๗. เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๒๘. อาจยคามิโน ธมฺมา
๒๙. อปจยคามิโน ธมฺมา
๓๐. เนวาจยคามิโน นาปจยคามิโน ธมฺมา
๓๑. เสกฺขา ธมฺมา
๓๒. อเสกฺขา ธมฺมา
๓๓. เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา
๓๔. ปริตฺตา ธมฺมา
๓๕. มหคฺคตา ธมฺมา
๓๖. อปฺปมาณา ธมฺมา
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องคธรรม
อวิตักกอวิจารจิต ๕๕ เจ. ๓๖ รูป ๒๘ นิพ., วิจารเจ. ๑๑ → ทุ. ๑๑
ปติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (เวน ปติ)
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
อุเบกขา. ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เวทนา)
โลภ.๘ โทส.๒ วิจิ.๑ เจตสิก ๒๗
ทิวิ.๔ โทส.๒ อุท.๑ เจตสิก ๒๕
กุศล.๒๑ วิบาก.๓๖ กิริยา.๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
โลภ.๘ โทส.๒ วิจิ.๑ เจตสิก ๒๗ (เวน โม → วิจิ)
ทิวิ.๔ โทส.๒ อุท.๑ เจตสิก ๒๕ (เวน โม → อุท)
กุศล.๒๑ วิบาก. ๓๖ กิริยา.๒๐ เจตสิก ๓๘ , โม→โม, รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิต ๑๒ โลกีย.กุ.๑๗ เจตสิก ๕๒
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๖
วิบาก.๓๖ กิริยา.๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิต ๗ (เวน อรผ.๑) เจตสิก ๓๖
อรหัตตผลจิต ๑ เจตสิก ๓๖
โลกีย.๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
กาม.๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิก ๓๕
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน

สงฺคหิตา ?
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อสงฺคหิตา ?
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ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

บทนิทเทส
๓๗. ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา
๓๘. มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา
หีนา ธมฺมา
มชฺฌิมา ธมฺมา
ปณีตา ธมฺมา
มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา
สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา

๔๕. อนิยตา ธมฺมา
๔๖. มคฺคารมฺมณา ธมฺมา
๔๗. มคฺคเหตุกา ธมฺมา
๔๘. มคฺคาธิปติโน ธมฺมา
๔๙. อุปฺปนฺนา ธมฺมา
๕๐. อนุปฺปนฺนา ธมฺมา
๕๑. อุปฺปาทิโน ธมฺมา

องคธรรม
กาม.๕๔ เจตสิก ๕๐ = (๑๐,๓,๓,๘,๑,+๓๓ / ๑๒,๑,๘,๘,๒,+๕๐)
วิญ.๓ เนว.๓ เจตสิก ๓๐ แนนอน /อกุ.๑๒ มโน.๑ มหา.กุ.๘ มหา.กิ.๘
อภิ.๒ เจตสิก ๔๗ (วิรตี,อัป) ในขณะที่กระทํา... ฯ
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ แนนอน ฯ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗
โลกี.กุ.๑๗ โลกี.วิ.๓๒ กิ.๒๐ เจตสิก ๓๔ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ชวนะดวงที่ ๗ ของ ทิสํ.๔ เจ. ๒๑ (มิจฉา) โทส.๒ เจตสิก ๒๒ (ปญจา)
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๖
อกุศล ๑๒ (เวน ช.ดวงที่ ๗ ของ ทิสํ.๔ โท.๒) โลกี.กุ. ๑๗ วิบาก.๓๖
กิริยา.๒๐ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
มโน ๑ มหา.กุสํ.๔ กุ.อภิ.๑ มหา.กิสํ.๔ กิ.อภิ.๑ เจตสิก ๓๓ (๓,๒)
ที่กระทํา ฯ
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๕ ( เวน องคมรรค ๘ / อโลภ อโทส / ปญญา
ตามนัยที่ ๑, ๒, ๓ )
มหา.กุสํ.๔ เจ.๓๓ (๓,๒) มหา.กิสํ.๔ เจ.๓๓ (๒) ที่กระทํา... /
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๕ (วิริยะ ปญญา) / วิริยะ ปญญา
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่กําลังปรากฏ ฯ
อกุศล ๑๒ กุศล ๒๑ กิริยา.๒๐ เจตสิก ๕๒ ติชรูป ที่จะเกิด
วิบาก.๓๖ เจตสิก ๓๘ กํ.๒๐ ที่จะเกิด
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๓๐

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
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บทนิทเทส
๕๒. อตีตา ธมฺมา
๕๓. อนาคตา ธมฺมา
๕๔. ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา
๕๕. อตีตารมฺมณา ธมฺมา
๕๖. อนาคตารมฺมณา ธมฺมา
๕๗. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา
๕๘. อชฺฌตฺตา ธมฺมา
๕๙. พหิทฺธา ธมฺมา
๖๐. อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา
๖๑. อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
๖๒. พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา
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องคธรรม
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่เปนอดีต
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่เปนอนาคต
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่เปนปจจุบัน
วิญ.๓ เนว.๓ เจตสิก ๓๐ แนนอน, มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา. ๑๑
อภิ. ๒ เจตสิก ๔๗ (๓, ๒) ขณะทีก่ ระทํา.. ฯ
มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา. ๑๑ อภิ. ๒ เจตสิก ๕๐ (๒) ขณะ ฯ
ทวิ ๑๐ มโน ๓ อัญญ.๑๐ (วิริ. ปติ ฉัน.) แนนอน,
มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา. ๑๑ อภิ. ๒ เจตสิก ๕๐ (๒) ขณะ ฯ
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่เปนภายใน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน. ที่เปนภายนอก ฯ
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ที่เปนภายใน ภายนอก ฯ
วิญ.๓ เนว.๓ เจตสิก ๓๐ แนนอน,
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจตสิก ๔๙ (อิส, อัป) ขณะ ฯ
รูปา. ๑๕ (อภิ.๒) อากา. ๓ โลกุต. ๘ เจตสิก ๓๘ แนนอน,
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจตสิก ๕๒ ขณะ ฯ
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจตสิก ๔๙ (อิส, อัป)
รูปารมณ
โอฬาริกรูป ๑๑ ( รูปา. )
จิต ๘๙ เจ. ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน
----------> ติกมาติกานิทเทส จบ <----------

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

๕
๕
๕

๑๒ ๑๘ X
๑๒ ๑๘ X
๑๒ ๑๘ X

X
X
X

X
X
X

น.๔

๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

น.๔

๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

น.๔

๒

๘

๑

๑๐ ๑๐

๕ ๑๒ ๑๘ X
*๕ ๑๒ ๑๘ X
๕ ๑๒ ๑๘ X

X
X
X

น.๔

๒

๘

๑

๑๐ ๑๐

น.๔

๒

๘

๑

๑๐ ๑๐

น.๔
๑
๑
*๕

๒
๑
๙
๒

๘ ๑ ๑๐ ๑๐
๑ น.๔ ๑๑ ๑๗
๙ น.๔ ๓ ๙
๘ X ๑๐ ๑๐
ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

X
X
X

๓๑

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๓๒

ทุกมาติกา ๒๐๐ บท
บทนิทเทส
๑. เหตู ธมฺมา
๒. น เหตู ธมฺมา
๓. สเหตุกา ธมฺมา
๔. อเหตุกา ธมฺมา
๕. เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๖. เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๗. เหตู เจว สเหตุกา จ ธมฺมา
๘. สเหตุกา เจว น จ เหตู ธมฺมา
๙. เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๑๐. เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู ธมฺมา
๑๑. น เหตู สเหตุกา ธมฺมา
๑๒. น เหตู อเหตุกา ธมฺมา
๑๓. สปฺปจฺจยา ธมฺมา
๑๔. อปฺปจฺจยา ธมฺมา
๑๕. สงฺขตา ธมฺมา
๑๖. อสงฺขตา ธมฺมา
๑๗. สนิทสฺสนา ธมฺมา
๑๘. อนิทสฺสนา ธมฺมา

องคธรรม
เหตุ ๖
จิต ๘๙ เจตสิก ๔๖ (-๖) รูป ๒๘ นิพพาน
สเห. ๗๑ เจตสิก ๕๒ (โม → โม)
อเห. ๑๘ อัญญ.๑๒ (-ฉัน), โม→โม, รูป ๒๘ นิพพาน
สเห. ๗๑ เจตสิก ๕๒ (โม → โม)
อเห. ๑๘ อัญญ.๑๒ (-ฉัน), โม→โม, รูป ๒๘ นิพพาน
เหตุ ๖ ( โม → โม )
สเห. ๗๑ เจตสิก ๔๖ (-๖)
เหตุ ๖ ( โม → โม )
สเห. ๗๑ เจตสิก ๔๖ (-๖)
สเห. ๗๑ เจตสิก ๔๖ (-๖)
อเห. ๑๘ อัญญ.๑๒ (-ฉัน) รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
นิพพาน
รูปารมณ
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๗ (-รูปา) นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
X ๑ ๑
๕ ๑๒ ๑๘
X ๑ ๑
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๑ ๑๗

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๕ ๑๑ ๑๗
X X X
๕ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๑๑ ๑๗
X ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๑๙. สปฺปฏิฆา ธมฺมา
๒๐. อปฺปฏิฆา ธมฺมา
๒๑. รูปโน ธมฺมา
๒๒. อรูปโน ธมฺมา
๒๓. โลกิยา ธมฺมา
๒๔. โลกุตฺตรา ธมฺมา
๒๕. เกนจิ วิฺเญยฺยา ธมฺมา
๒๖. เกนจิ น วิฺเญยฺยา ธมฺมา
๒๗. อาสวา ธมฺมา
๒๘. โน อาสวา ธมฺมา
๒๙. สาสวา ธมฺมา
๓๐. อนาสวา ธมฺมา
๓๑. อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๓๒. อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๓๓. อาสวา เจว สาสวา จ ธมฺมา
๓๔. สาสวา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา
๓๕. อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๓๖. อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา
๓๗. อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวา ธมฺมา

Email arya_ya@hotmail.com

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
โอฬาริกรูป ๑๒
๑ ๑๐ ๑๐
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ สุขุม. ๑๖ นิพพาน
*๕ ๒ ๘
รูป ๒๘
๑ ๑๑ ๑๑
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน
*น.๔ ๒ ๘
โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
๕ ๑๒ ๑๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
*น.๔ ๒ ๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒ ๑๘
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒ ๑๘
อาสว อ.ธ. ๓ ไดแก โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
๑ ๑ ๑
จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙ (๓) รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒ ๑๘
โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
๕ ๑๒ ๑๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
*น.๔ ๒ ๒
อกุ.๑๒ เจตสิก ๒๗ (โม → โม โท)
น.๔ ๒ ๒
กุศล ๒๑ วิบาก ๓๖ กิริยา ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพ, โม → โท โม *๕ ๑๒ ๑๘
อาสว อ.ธ. ๓ ไดแก โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
๑ ๑ ๑
โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๔๙ (๓) รูป ๒๘
๕ ๑๒ ๑๘
โลภะ ทิฏฐิ โมหะ → โลภมูลจิต ๘
๑ ๑ ๑
อกุศล ๑๒ เจตสิก ๒๔ (๓)
น.๔ ๒ ๒
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิริยา ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘, โม → โท โม ๕ ๑๒ ๑๘
องคธรรม

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
X ๑๐ ๑๐
น.๔ ๑ ๗
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
X X X

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๓๓

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

บทนิทเทส
๓๘. อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ธมฺมา
๓๙. สฺโญชนา ธมฺมา
๔๐. โน สฺโญชนา ธมฺมา
๔๑. สฺโญชนิยา ธมฺมา
๔๒. อสฺโญชนิยา ธมฺมา
๔๓. สฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๔๔. สฺโญชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๔๕. สฺโญชนา เจว สฺโญชนิยา จ ธมฺมา
๔๖. สฺโญชนิยา เจว โน จ สฺโญชนา ธมฺมา
๔๗. สฺโญชนา เจว สฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๔๘. สฺโญชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโญชนา ธมฺมา
๔๙. สฺโญชนวิปฺปยุตฺตา สฺโญชนิยา ธมฺมา
๕๐. สฺโญชนวิปฺปยุตฺตา อสฺโญชนิยา ธมฺมา
๕๑. คนฺถา ธมฺมา
๕๒. โน คนฺถา ธมฺมา
๕๓. คนฺถนิยา ธมฺมา
๕๔. อคนฺถนิยา ธมฺมา
๕๕. คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

องคธรรม
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม
จิต ๘๙ เจ. ๔๔ (-๘) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกี.๘๑ เจ.๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ.๑๒ เจ. ๒๗ (-โม → อุท)
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิ, โม → อุท.
สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม
โลกี.๘๑ เจ.๔๔ (-๘) รูป ๒๘
สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม (-โม → อุท)
อกุ.๑๒ เจ. ๑๙ (-๘)
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘, โม → อุท
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
คันถะ อ.ธ. ๓ = โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
จิต ๘๙ เจ. ๔๙ (-๓) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกี.๘๑ เจ.๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โลภ ๘ โทส ๒ เจ.๒๕ (-โท → โท, โล → ทิวิ.)
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
*น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
น.๔ ๒ ๒
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

๓๔

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๕๖. คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๕๗. คนฺถา เจว คนฺถนิยา จ ธมฺมา
๕๘. คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา ธมฺมา
๕๙. คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๖๐. คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถา ธมฺมา
๖๑. คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยา ธมฺมา
๖๒. คนฺถวิปฺปยุตฺตา อคนฺถนิยา ธมฺมา
๖๓. โอฆา ธมฺมา
๖๔. โน โอฆา ธมฺมา
๖๕. โอฆนิยา ธมฺมา
๖๖. อโนฆนิยา ธมฺมา
๖๗. โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๖๘. โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๖๙. โอฆา เจว โอฆนิยา จ ธมฺมา
๗๐. โอฆนิยา เจว โน จ โอฆา ธมฺมา
๗๑. โอฆา เจว โอฆสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๗๒. โอฆสมฺปยุตฺตา เจว โน จ โอฆา ธมฺมา
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องคธรรม
โม.๒ กุ.๒๑ วิ.๓๖ กิ.๒๐ เจ.๔๓ รูป ๒๘ นิ, โล → ทิวิ. ,
โท → โท
คันถะ อ.ธ. ๓ = โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
โลกี.๘๑ เจ.๔๙ (-๓) รูป ๒๘
โลภะ ทิฏฐิ → ทิสํ.๔
โลภ ๘ โทส ๒ เจ.๒๓ (-๓)
โม.๒ โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๔๓ รูป ๒๘,
โล → ทิวิ. โท → โท
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โอฆะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
จิต ๘๙ เจ. ๔๙ (-๓) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกี.๘๑ เจ.๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ.๑๒ เจ.๒๗ (-โม → โม โท)
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิ, โม → โท โม
โอฆะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โลกีย. ๘๑ เจ.๔๙ (-๓) รูป ๒๘
โล. ทิ. โม. → โลภ ๘
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๔ (-โอฆะ อ.ธ. ๓)

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

๑ ๑ ๑ ๔
๕ ๑๒ ๑๘ X
๑ ๑ ๑ ๔
น.๔ ๒ ๒ ๑

๑๑ ๑๗
X X
๑๑ ๑๗
๑๐ ๑๖

๕

๑๒ ๑๘ X

X

X

๒
๑
๑๒
๑๒
๒
๒
๑๒
๑
๑๒
๑
๒

๑๐
๑๑
X
X
๑๐
๑๐
X
๑๑
X
๑๑
๑๐

๑๖
๑๗
X
X
๑๖
๑๖
X
๑๗
X
๑๗
๑๖

*น.๔
๑
*๕
๕
*น.๔
น.๔
*๕
๑
๕
๑
น.๔

๒
๑
๑๘
๑๘
๒
๒
๑๘
๑
๑๘
๑
๒

๑
๔
X
X
๑
๑
X
๔
X
๔
๑

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

X

๓๕

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

บทนิทเทส
๗๓. โอฆวิปฺปยุตฺตา โอฆนิยา ธมฺมา
๗๔. โอฆวิปฺปยุตฺตา อโนฆนิยา ธมฺมา
๗๕. โยคา ธมฺมา
๗๖. โน โยคา ธมฺมา
๗๗. โยคนิยา ธมฺมา
๗๘. อโยคนิยา ธมฺมา
๗๙. โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๘๐. โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๘๑. โยคา เจว โยคนิยา จ ธมฺมา
๘๒. โยคนิยา เจว โน จ โยคา ธมฺมา
๘๓. โยคา เจว โยคสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๘๔. โยคสมฺปยุตฺตา เจว โน จ โยคา ธมฺมา
๘๕. โยควิปฺปยุตฺตา โยคนิยา ธมฺมา
๘๖. โยควิปฺปยุตฺตา อโยคนิยา ธมฺมา
๘๗. นีวรณา ธมฺมา
๘๘. โน นีวรณา ธมฺมา
๘๙. นีวรณิยา ธมฺมา
๙๐. อนีวรณิยา ธมฺมา
๙๑. นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

องคธรรม
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘, โม→โท โม
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โยคะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙ (-๓) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗ (-โม → โท โม)
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิ, โม → โท โม
โยคะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โลกีย. ๘๑ เจ. ๔๙ (-๓) รูป ๒๘
โล. ทิ. โม. → โลภ ๘
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๔ (-๓)
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ , โม → โท โม
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.
จิต ๘๙ เจ. ๔๔ (-๘) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
น.๔ ๒ ๒
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

๓๖

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๙๒. นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๙๓. นีวรณา เจว นีวรณิยา จ ธมฺมา
๙๔. นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา ธมฺมา
๙๕. นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๙๖. นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณา ธมฺมา
๙๗. นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยา ธมฺมา
๙๘. นีวรณวิปฺปยุตฺตา อนีวรณิยา ธมฺมา
๙๙. ปรามาสา ธมฺมา
๑๐๐. โน ปรามาสา ธมฺมา
๑๐๑. ปรามฏฐา ธมฺมา
๑๐๒. อปรามฏฐา ธมฺมา
๑๐๓. ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๐๔. ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๐๕. ปรามาสา เจว ปรามฏฐา จ ธมฺมา
๑๐๖. ปรามฏฐา เจว โน จ ปรามาสา ธมฺมา
๑๐๗. ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏฐา ธมฺมา
๑๐๘. ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏฐา ธมฺมา
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องคธรรม
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.
โลกีย. ๘๑ เจ. ๔๔ (-๘) รูป ๒๘
นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.
อกุ. ๑๒ เจ. ๑๙ (-๘)
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ทิฏฐิเจตสิก ๑
จิต ๘๙ เจ. ๕๑ (-ทิ) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ทิ.สํ. ๔ เจ. ๒๐ (-ทิ)
ทิ.วิ. ๔ โท ๒ โม ๒ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๕๑ (-ทิ)
รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิเจตสิก ๑
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๑ (-ทิ) รูป ๒๘
ทิ.วิ. ๔ โท ๒ โม ๒ โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐
เจ. ๕๑ (-ทิ) รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
๕ ๑๒ ๑๘
๑ ๑ ๑
น.๔ ๒ ๒
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

๑
๕

๑ ๑ ๔
๑๒ ๑๘ X

๑๑ ๑๗
X X

๕

๑๒ ๑๘ X

X

*น.๔ ๒

๒

๑

X

X

๑๐ ๑๖

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๓๗

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

บทนิทเทส
๑๐๙. สารมฺมณา ธมฺมา
๑๑๐. อนารมฺมณา ธมฺมา
๑๑๑. จิตฺตา ธมฺมา
๑๑๒. โน จิตฺตา ธมฺมา
๑๑๓. เจตสิกา ธมฺมา
๑๑๔. อเจตสิกา ธมฺมา
๑๑๕. จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๑๖. จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๑๗. จิตฺตสํสฏฐา ธมฺมา
๑๑๘. จิตฺตวิสํสฏฐา ธมฺมา
๑๑๙. จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา
๑๒๐. โน จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา
๑๒๑. จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
๑๒๒. โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
๑๒๓. จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
๑๒๔. โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
๑๒๕. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา
๑๒๖. โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา
๑๒๗. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภุโน ธมฺมา

องคธรรม
จิต ๘๙ เจ. ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ จิตตชรูป ๑๗
จิต ๘๙ กัมมชรูป ๒๐ อุตุช รูป ๑๕ อาหารช ๑๔ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ วิญญัติรูป ๒
จิต ๘๙ รูป ๒๖ (-วิญญัติ ๒) นิพพาน
เจตสิก ๕๒ วิญญัติรูป ๒
จิต ๘๙ รูป ๒๖ (-วิญญัติ ๒) นิพพาน
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
*๑ ๑๑ ๑๑
๑ ๑ ๗
*๔ ๑๑ ๑๑
๓ ๑ ๑
*๒ ๑๒ ๑๘
๓ ๑ ๑
*๑ ๑๑ ๑๑
๓ ๑ ๑
*๑ ๑๑ ๑๑
๔ ๖ ๖
*๒ ๑๒ ๑๘
๔ ๑ ๑
*๒ ๑๒ ๑๘
๔ ๑ ๑
*๒ ๑๒ ๑๘
๓ ๑ ๑
*๒ ๑๒ ๑๘
๓ ๑ ๑

๓๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๑ ๗
๔ ๑๑ ๑๑
๑ ๑ ๗
๒ ๑๑ ๑๗
๓ X X
๒ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๑ ๗
๒ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๑ ๗
๑ ๖ ๑๒
๓ X X
๑ ๑๑ ๑๗
๓ X X
๑ ๑๑ ๑๗
๓ X X
๒ ๑๑ ๑๗
๓ X X
๒ ๑๑ ๑๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๑๒๘. โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภุโน ธมฺมา
๑๒๙. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติโน ธมฺมา
๑๓๐. โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติโน ธมฺมา
๑๓๑. อชฺฌตฺติกา ธมฺมา
๑๓๒. พาหิรา ธมฺมา
๑๓๓. อุปาทา ธมฺมา
๑๓๔. โน อุปาทา ธมฺมา
๑๓๕. อุปาทินฺนา ธมฺมา
๑๓๖. อนุปาทินฺนา ธมฺมา
๑๓๗. อุปาทานา ธมฺมา
๑๓๘. โน อุปาทานา ธมฺมา
๑๓๙. อุปาทานิยา ธมฺมา
๑๔๐. อนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๔๑. อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๔๒. อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๔๓. อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จ ธมฺมา
๑๔๔. อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา ธมฺมา
๑๔๕. อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
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องคธรรม
จิต ๘๙ รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ ปสาทรูป ๕
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๓ (-ปสาท ๕) นิพพาน
อุปาทายรูป ๒๔
จิต ๘๙ เจ. ๕๒ มหาภูตรูป ๔ นิพพาน
โลกี.วิ. ๓๒ เจ. ๓๕ กัมมชรูป ๒๐
อกุ. ๑๒ กุ. ๒๑ กิ. ๒๐ ผล. ๔ เจ. ๕๒ นิพพาน ติชรูป
โลภะ ทิฏฐิ
จิต ๘๙ เจ. ๕๐ (-๒) รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โลภ ๘ เจ. ๒๒ (-โล → ทิ.วิ.)
โท ๒ โม ๒ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๔๙ (-โลติก ๓) รูป ๒๘
นิพพาน , โล → ทิ.วิ.
โลภะ ทิฏฐิ
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๐ (-๒) รูป ๒๘
โลภะ ทิฏฐิ → ทิ.สํ. ๔

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
*๒ ๑๒ ๑๘
๓ ๑ ๑
*๒ ๑๒ ๑๘
๒ ๖ ๑๒
*๔ ๖ ๖
๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๓ ๙
๕ ๑๑ ๑๗
*๕ ๗ ๘
๑ ๑ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๓ X X
๒ ๑๑ ๑๗
๓ X X
๓ ๖ ๖
๑ ๖ ๑๒
น.๔ ๒ ๘
X ๙ ๙
X ๑ ๑
X ๕ ๑๐
๔ ๑๑ ๑๗
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

๑
๕
๑

๑๑ ๑๗
X X
๑๑ ๑๗

๑ ๑ ๔
๑๒ ๑๘ X
๑ ๑ ๔

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

X

๓๙

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

บทนิทเทส
๑๔๖. อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานา ธมฺมา
๑๔๗. อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อุปาทานิยา ธมฺมา
๑๔๘. อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๔๙. กิเลสา ธมฺมา
๑๕๐. โน กิเลสา ธมฺมา
๑๕๑. สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๕๒. อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๕๓. สงฺกิลิฏฐา ธมฺมา
๑๕๔. อสงฺกิลิฏฐา ธมฺมา
๑๕๕. กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๕๖. กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๕๗. กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จ ธมฺมา
๑๕๘. สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา
๑๕๙. กิเลสา เจว สงฺกิลิฏฐา จ ธมฺมา
๑๖๐. สงฺกิลิฏฐา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา
๑๖๑. กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๑๖๒. กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา
๑๖๓. กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา ธมฺมา

องคธรรม

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๒

โลภ ๘ เจ. ๒๐ (-๒)
โท โม โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๔๙ (-โลติกะ) รูป ๒๘ , โล
๕ ๑๒
→ ทิ.วิ. ๔
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
*น.๔ ๒
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
๑ ๑
จิต ๘๙ เจ. ๔๒ (-๑๐) รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
๕ ๑๒
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
*น.๔ ๒
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗
น.๔ ๒
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗
น.๔ ๒
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน
*๕ ๑๒
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
๑ ๑
โลกีย. ๘๑ เจ. ๔๒ (-๑๐) รูป ๒๘
๕ ๑๒
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
๑ ๑
อกุ. ๑๒ เจ. ๑๗ (-๑๐)
น.๔ ๒
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
๑ ๑
อกุ. ๑๒ เจ. ๑๗ (-๑๐)
น.๔ ๒
โลกี.กุ. ๑๗ โลกี.วิ. ๓๒ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘
๕ ๑๒
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๔๐

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖

๑๘ X

X

X

๒
๑
๑๘
๑๘
๒
๒
๑๘
๒
๑๘
๑
๑๘
๑
๒
๑
๒
๑๘

๑๐
๑๑
X
X
๑๐
๑๐
X
๑๐
X
๑๑
X
๑๑
๑๐
๑๑
๑๐
X

๑๖
๑๗
X
X
๑๖
๑๖
X
๑๖
X
๑๗
X
๑๗
๑๖
๑๗
๑๖
X

๑
๔
X
X
๑
๑
X
๑
X
๔
X
๔
๑
๔
๑
X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๑๖๔. กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๖๕. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๖๖. น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๖๗. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๖๘. น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๖๙. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๑๗๐. น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธฺมมา
๑๗๑. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๑๗๒. น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๑๗๓. สวิตกฺกา ธมฺมา
๑๗๔. อวิตกฺกา ธมฺมา
๑๗๕. สวิจารา ธมฺมา
๑๗๖. อวิจารา ธมฺมา
๑๗๗. สปฺปติกา ธมฺมา
๑๗๘. อปฺปติกา ธมฺมา
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องคธรรม
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โล.๘ โท.๒ วิจ.ิ ๑ เจ. ๒๗
ทิ.วิ.๔ โท.๒ ที่ไมนําไปสูอบาย, อุท. ๑ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐
เจ. ๕๐ (-๒) รูป ๒๘ นิพพาน
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕
ทิ.วิ.๔ โท.๒ ที่ไมนําไปสูอบาย, ทิ.สํ.๔ วิจิ. ๑ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐
เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
โล.๘ โท.๒ วิจิ.๑ เจ.๒๗ (เวน โม → วิจิ)
ทิ.วิ.๔ โท.๒ ที่ไมนําไปสูอบาย, อุท. ๑ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐
เจ. ๕๐ (-๒) รูป ๒๘ นิพพาน , โม → วิจิ.
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕ (เวน โม → อุท)
ทิ.วิ.๔ โท.๒ ที่ไมนําไปสูอบาย, ทิ.สํ.๔ วิจิ. ๑ กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐
เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน , โม → อุท.
สวิตักกจิต ๕๕ เจตสิก ๕๑ (-วิตก)
อวิตักกจิต ๖๖ เจ. ๓๗ รูป ๒๘ นิพ. , วิตก → สวิตัก.๕๕
สวิจารจิต ๖๖ เจตสิก ๕๑ (-วิจาร)
อวิจารจิต ๕๕ เจ. ๓๖ รูป ๒๘ นิพ., วิจาร → สวิจาร. ๖๖
สัปปติกจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (-ปติ)
อัปปติกจิต ๗๐ เจ. ๕๑ (-ปต)ิ รูป ๒๘ นิพ, ปติ → ปติสห.

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

น.๔

๑๐ ๑๖

๒

๒

๑

X

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

น.๔

๑๐ ๑๖

๒

๒

๑

X

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

น.๔

๑๐ ๑๖

๒

๒

๑

X

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

น.๔ ๒ ๓ ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ X
น.๔ ๒ ๓ ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ X
น.๔ ๒ ๒ ๑
*๕ ๑๒ ๑๘ X

๑๐ ๑๕
X ๑
๑๐ ๑๕
X ๑
๑๐ ๑๖
X X

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

X

๔๑

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๔๒

๑๗๙. ปติสหคตา ธมฺมา
๑๘๐. น ปติสหคตา ธมฺมา
๑๘๑. สุขสหคตา ธมฺมา
๑๘๒. น สุขสหคตา ธมฺมา
๑๘๓. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
๑๘๔. น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
๑๘๕. กามาวจรา ธมฺมา
๑๘๖. น กามาวจรา ธมฺมา
๑๘๗. รูปาวจรา ธมฺมา
๑๘๘. น รูปาวจรา ธมฺมา
๑๘๙. อรูปาวจรา ธมฺมา
๑๙๐. น อรูปาวจรา ธมฺมา
๑๙๑. ปริยาปนฺนา ธมฺมา
๑๙๒. อปริยาปนฺนา ธมฺมา
๑๙๓. นิยฺยานิกา ธมฺมา

ปติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (-ปต)ิ
นปติสหคตจิต ๗๐ เจ. ๕๑ (-ปต)ิ รูป ๒๘ นิพ, ปติ → ปติสห.
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
ทุ.๓ อุ.๕๕ เจ. ๕๑ (-ปต)ิ รูป ๒๘ นิพ, สุเวเจ. → สุขสห.
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (-เวทนา)
สุ.๖๓ ทุ. ๓ เจ. ๕๑ (-วิจิ) รูป ๒๘ นิพ, อุเวเจ. → อุ.๕๕
กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๘ นิพพาน
รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิก ๓๕
กาม.๕๔ อรูป.๑๒ โลกุต. ๘ เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
อรูปาวจรจิต ๑๒ เจตสิก ๓๐
กาม.๕๔ รูปา. ๑๕ โลกุต. ๘ เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๖

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๓ ๒ ๓
*๕ ๑๒ ๑๘
๓ ๒ ๗
*๕ ๑๒ ๑๓
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
๕ ๑๒ ๑๘
*น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒

๑๙๔. อนิยฺยานิกา ธมฺมา

โลกีย. ๘๑ ผลจิต ๔ เจ. ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

๑๙๕. นิยตา ธมฺมา

ช.ดวงที่ ๗ ของทิ.สํ.๔ ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐ. เจ. ๒๑ ช.ดวงที่ ๗ ของ
โท.๒ ดวยอํานาจปญจา. เจ. ๒๒ , มัคคจิต ๔ เจ. ๓๖

น.๔

๑๐ ๑๖

บทนิทเทส

องคธรรม

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๒

๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๒ ๑๐ ๑๕
X X X
๒ ๑๐ ๑๑
X X ๕
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖

๑

X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส
๑๙๖. อนิยตา ธมฺมา
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.

สอุตฺตรา ธมฺมา
อนุตฺตรา ธมฺมา
สรณา ธมฺมา
อรณา ธมฺมา
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องคธรรม
อกุ.๑๒ (เวน ช. ดวงที่ ๗ ของ ทิสํ.๔ โท.๒) โลกี.กุ. ๑๗ วิ.๓๖
กิ. ๒๐ เจ. ๕๒ รูป นิพพาน
โลกีย. ๘๑ เจ. ๕๒ รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗
กุ. ๒๑ วิ. ๓๖ กิ. ๒๐ เจ. ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

*๕ ๑๒ ๑๘ X

X

๕
*น.๔
น.๔
*๕

X X
๑๐ ๑๖
๑๐ ๑๖
X X

๑๒ ๑๘ X
๒ ๒ ๑
๒ ๒ ๑
๑๒ ๑๘ X

X

----------> นยะที่ ๑ จบแลว <----------

ปฐมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)

๔๓

ทุติยนยนิทเทส

๔๔

ทุติยนยสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๒ นีค้ ือ
เงื่อนไขในการหา "เย ธมฺมา" คือ
1. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ใหไดตามเงื่อนไข
-มีขันธ เหมือนกันกับบทนิทเทส แตอายตนะ ธาตุ ตางกันกับบทนิทเทส (สําหรับบทที่เปนรูป)
2. นํา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ที่หาได ไปสงเคราะหขันธ อายตนะ ธาตุ ฝาย "อสังคหิตะ"
-มีขันธ อายตนะเหมือนกันกับบทนิทเทส แตธาตุตางกันกับบทนิทเทส (สําหรับบทที่เปนจิต)
3. นําองคธรรมที่หาไดในขอ ๑ และขอ ๒ ไปตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
-บทที่มีเจตสิก นิพพาน จะไมแสดงในนยะที่ ๒ นี้
บทนิทเทส เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา, ชื่ออายตนะ ธาตุ
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๒ ปุจฉา (สําหรับรูป)
.....................
ของบทนิทเทส
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
อธ. เย ธมฺมา
บทนิทเทส นี้นับสงเคราะห.........................โดยความเป
แปลปุจฉา
.....................
นรูปขันธได แตนับสงเคราะหโดยความเปน ........อายตนะ ........ธาตุไมได,
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.....................
บทนิทเทส เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
ปุจฉา (สําหรับจิต)
.....................
ชื่อธาตุ ของบทนิทเทส
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
บทนิทเทส นี้นับสงเคราะห.........................โดยความเป
อธ. เย ธมฺมา
แปลปุจฉา
.....................
นวิญญาณขันธ มนายตนะได แตนับสงเคราะหโดยความเปน .........ธาตุไมได,
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.....................
วิสัชนา
เต ธมฺมา ๔ ๒ ๘ อสงฺคหิตา. (ตัวเลขแสดงจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ จะเปลี่ยนไปตามบทนิทเทสที่แสดง ในที่นี้เปนแคตวั อยาง)
อธ. เต ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ...... คือ...... อายตนะ...... คือ....... ธาตุ...... คือ...........
.....................
ตัวอยาง จักขายตนนิทเทส
ปุจฉา จกฺขายตเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? น.๔ ๒ ๘
จักขายตนะนี้ นับสงเคราะหรูป ๒๗ เวนจักขุปสาท โดยความเปนรูปขันธได แตนับสงเคราะหโดยความเปนจักขายตนะ จักขุธาตุไมได,
รูป ๒๗ เหลานี้นบั สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
รูป ๒๗ เหลานี้ นับสงเคราะหไมไดดวยนามขันธ ๔ อายตนะ ๒ คือ จักขายตนะ มนายตนะ
ธาตุ ๘ คือ จักขุวิญญาณธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

ตารางแสดงการสงเคราะหในทุติยนยนิทเทส
บทนิทเทส (A)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

จกฺขายตเนน
โสตายตเนน
ฆานายตเนน
ชิวฺหายตเนน
กายายตเนน
รูปายตเนน
สทฺทายตเนน
คนฺธายตเนน
รสายตเนน
โผฏพฺพายตเนน
จกฺขุธาตุยา
โสตธาตุยา
ฆานธาตุยา
ชิวฺหาธาตุยา
กายธาตุยา
รูปธาตุยา
สทฺทธาตุยา
คนฺธธาตุยา

เย ธมฺมา (B)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนคันธารมณ)
รูป ๒๗ (เวนรสารมณ)
รูป ๒๕ (เวนปฐวี เตโช วาโย)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนคันธารมณ)

สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ

อสงฺคหิตา (A)
อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
จักขายตนะ
จักขุธาตุ
โสตายตนะ
โสตธาตุ
ฆานายตนะ
ฆานธาตุ
ชิวหายตนะ
ชิวหาธาตุ
กายายตนะ
กายธาตุ
รูปายตนะ
รูปธาตุ
สัททายตนะ
สัททธาตุ
คันธายตนะ
คันธธาตุ
รสายตนะ
รสธาตุ
โผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ
จักขายตนะ
จักขุธาตุ
โสตายตนะ
โสตธาตุ
ฆานายตนะ
ฆานธาตุ
ชิวหายตนะ
ชิวหาธาตุ
กายายตนะ
กายธาตุ
รูปายตนะ
รูปธาตุ
สัททายตนะ
สัททธาตุ
คันธายตนะ
คันธธาตุ

เต ธมฺมา (B)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนคันธารมณ)
รูป ๒๗ (เวนรสารมณ)
รูป ๒๕ (เวนปฐวี เตโช วาโย)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนคันธารมณ)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
ทุติยนยนิทเทส

๔๕

ทุติยนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

รสธาตุยา
โผฏพฺพธาตุยา
จกฺขุนฺทฺริเยน
โสตินฺทฺริเยน
ฆานินฺทฺริเยน
ชิวฺหินฺทฺริเยน
กายินฺทฺริเยน
อิตฺถินฺทฺริเยน
ปุริสินฺทฺริเยน
เอกโวการภเวน
อสฺภเวน
ปริเทเวน
สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ
สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
อุปาทาธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
รูป ๒๗ (เวนรสารมณ)
รูป ๒๕ (เวนปฐวี เตโช วาโย)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๑ (เวน รูปารมณ)
โอฬาริกรูป ๑๑ (เวน รูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูปารมณ สุขุมรูป ๑๖
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
สุขุมรูป ๑๖
ปฐวี เตโช วาโย

สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
รูปขันธ
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อสงฺคหิตา (A)
อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
รสายตนะ
รสธาตุ
โผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ
จักขายตนะ
จักขุธาตุ
โสตายตนะ
โสตธาตุ
ฆานายตนะ
ฆานธาตุ
ชิวหายตนะ
ชิวหาธาตุ
กายายตนะ
กายธาตุ
ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ
ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุ
รูปา-ธัมมายตนะ รูป-ธัมมธาตุ
รูปา-ธัมมายตนะ รูป-ธัมมธาตุ
สัททายตนะ
สัททธาตุ
รูปายตนะ
รูปธาตุ
โอ.๙ (-รูปา)
โอ.๙ (-รูป)
รูปายตนะ
รูปธาตุ
โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐
โอฬาริก.๙ - ธัม. โอ.๙ - ธัม
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เต ธมฺมา (B)
รูป ๒๗ (เวนรสารมณ)
รูป ๒๕ (เวนปฐวี เตโช วาโย)
รูป ๒๗ (เวนจักขุปสาท)
รูป ๒๗ (เวนโสตปสาท)
รูป ๒๗ (เวนฆานปสาท)
รูป ๒๗ (เวนชิวหาปสาท)
รูป ๒๗ (เวนกายปสาท)
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๑ (เวน รูปารมณ)
โอฬาริกรูป ๑๑ (เวน รูปารมณ)
รูป ๒๗ (เวนสัททารมณ)
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
รูปารมณ สุขุมรูป ๑๖
รูป ๒๗ (เวนรูปารมณ)
สุขุมรูป ๑๖
ปฐวี เตโช วาโย

๔๖

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๓ ๙
น.๔ ๓ ๙
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๑๐ ๑๖
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๑๑ ๑๗
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ทุติยนยสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
บทนิทเทส (A)
๑. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๒. โสตวิฺาณธาตุยา
๓. ฆานวิฺาณธาตุยา
๔. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๕. กายวิฺาณธาตุยา
๖. มโนธาตุยา
๗. มโนวิฺาณธาตุยา

เย ธมฺมา (B)
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ

สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ
วิญญาณขันธ มนายตนะ

อสงฺคหิตา (A)
ธาตุสงฺคเหน
จักขุวิญญาณธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาวิญญาณธาตุ
กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ

เต ธมฺมา (B)
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒
๔ ๑๑ ๑๒

----------> นยะที่ ๒ จบแลว <----------

ทุติยนยนิทเทส

๔๗

ตติยนยนิทเทส

ตติยนยอสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๓ นี้คือ
เงื่อนไขในการหา "เย ธมฺมา" คือ
1. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ใหไดตามเงื่อนไข
-มีขันธ ตางกันกับบทนิทเทส แตอายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับบทนิทเทส
2. นํา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ที่หาได ไปสงเคราะหขันธ อายตนะ ธาตุ ฝาย "สังคหิตะ"
-ธรรมที่แสดงในนยะที่ ๓ นีเ้ ปน เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เทานั้น
3. นําองคธรรมที่หาไดในขอ ๑ และขอ ๒ ไปตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๓
ปุจฉา
.....................
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? ชื่อขันธของบทนิทเทส
อธ. เย ธมฺมา
บทนิทเทส นี้นับสงเคราะห.........................โดยความเป
แปลปุจฉา
.....................
น...........ขันธไมได แตนับสงเคราะหโดยความเปนธัมมายตนะ ธัมมธาตุได,
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.....................
วิสัชนา
เต ธมฺมา *๔ ๑ ๑ สงฺคหิตา. (ตัวเลขแสดงจํานวนขันธ จะเปลี่ยนไปตามบทนิทเทสที่แสดง ในที่นี้เปนแคตวั อยาง)
อธ. เต ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ...... คือ...... ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑
.....................
ตัวอยาง เวทนากขันธนิทเทส
ปุจฉา เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
เวทนาขันธนี้ นับสงเคราะห สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน โดยความเปนเวทนาขันธไมได แตนับสงเคราะหโดยความเปนธัมมายตนะ ธัมมธาตุไมได,
สัญญา สังขาร สุขมุ รูป นิพพานเหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา อสงฺขตํ ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
สัญญา สังขาร สุขมุ รูป นิพพานเหลานี้ ยกเวนนิพพานที่นับสงเคราะหโดยความเปนขันธเสียแลว นับสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ คือ รูปขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑.

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๔๘

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

ตารางแสดงการสงเคราะหในตติยนยนิทเทส
บทนิทเทส (A)
๑. เวทนากฺขนฺเธน
๒. สฺากฺขนฺเธน
๓. สงฺขารกฺขนฺเธน
๔. สมุทยสจฺเจน
๕. นิโรธสจฺเจน
๖. มคฺคสจฺเจน
๗. อิตฺถินฺทฺริเยน
๘. ปุริสินฺทฺริเยน
๙. ชีวิตินฺทฺริเยน
๑๐. สุขินฺทฺริเยน
๑๑. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๑๒. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๑๓. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๑๔. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๑๕. สทฺธินฺทฺริเยน
๑๖. วิริยินฺทฺริเยน
๑๗. สตินฺทฺริเยน
๑๘. สมาธินฺทฺริเยน

เย ธมฺมา (B)
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

อสงฺคหิตา
สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สัญญาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูปขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูปขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป. - สัง. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ

เต ธมฺมา (B)
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
๔ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๒ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
ตติยนยนิทเทส

๔๙

ตติยนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๑๙. ปฺนฺทฺริเยน
๒๐. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๒๑. อฺนฺทฺริเยน
๒๒. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๒๓. อวิชฺชาย
๒๔. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๒๕. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๒๖. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๒๗. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๒๘. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๒๙. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๓๐. ชาติยา
๓๑. ชราย
๓๒. มรเณน
๓๓. โสเกน
๓๔. ทุกฺเขน
๓๕. โทมนสฺเสน
๓๖. อุปายาเสน
๓๗. สติปฏาเนน

เย ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

อสงฺคหิตา
สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป. - สัง. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป. - สัง. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป. - สัง. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
Email arya_ya@hotmail.com

เต ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
เวทนา สัญญา นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

๕๐

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๒ ๑ ๑
*๒ ๑ ๑
*๒ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
๓๘. สมฺมปฺปธาเนน
๓๙. ฌาเนน
๔๐. อปฺปมฺาย
๔๑. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๔๒. ปฺจหิ พเลหิ
๔๓. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
๔๔. อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน
๔๕. ผสฺเสน
๔๖. เวทนาย
๔๗. สฺาย
๔๘. เจตนาย
๔๙. อธิโมกฺเขน
๕๐. มนสิกาเรน
๕๑. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๕๒. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๕๓. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๔. อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ
๕๕. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ
๕๖. อาสเวหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

Email arya_ya@hotmail.com

อสงฺคหิตา
สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว. - สัง. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมายตนะ
สัญญาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ

เต ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
*๓ ๑ ๑
*๒ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
๔ ๑ ๑
๔ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
ตติยนยนิทเทส

๕๑

ตติยนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๕๗. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ
๕๘. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๙. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๖๐. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๖๑. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๒. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๖๓. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๖๔. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๕. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๖๖. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๖๗. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๘. โยเคหิ ธมฺเมหิ
๖๙. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๗๐. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๗๑. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๗๒. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๗๓. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๗๔. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๗๕. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

อสงฺคหิตา
สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
Email arya_ya@hotmail.com

เต ธมฺมา (B)
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

๕๒

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
๗๖. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
๗๗. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๗๘. จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ
๗๙. จิตฺตสหภูหิ ธมฺเมหิ
๘๐. จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ
๘๑. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ
๘๒. จิตฺตสํสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
๘๓. จิตฺตสํสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ
๘๔. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๘๕. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๘๖. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๘๗. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๘๘. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ
๘๙. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๙๐. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
นิพพาน
นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

Email arya_ya@hotmail.com

อสงฺคหิตา
สงฺคหิตา (A)
ขนฺธสงฺคเหน อายตนสงฺคเหน ธาตุสงฺคเหน
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป-เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
รูป-เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เว-สัญ-สัง ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
สังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ

เต ธมฺมา (B)
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
นิพพาน
นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
*๑ ๑ ๑
*๑ ๑ ๑
*๑ ๑ ๑
x ๑ ๑
x ๑ ๑
*๑ ๑ ๑
*๑ ๑ ๑
*๑ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑
*๓ ๑ ๑

------------> นยะที่ ๓ จบแลว <------------

ตติยนยนิทเทส

๕๓

จตุตถนยนิทเทส

จตุตถนยสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๔ นีค้ ือ
เงื่อนไขในการหา "เย ธมฺมา" คือ
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" แรกใหได
- เย ธมฺมา แรกมีขันธ อายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับ "บทนิทเทส"
๒. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" หลังใหได
- เย ธมฺมา หลังมีขันธ อายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับ "เย ธมฺมา" แรก
๓. นํา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" หลังที่หาได ไปสงเคราะหขันธ อายตนะ ธาตุ ฝาย "สังคหิตะ"
๔. นําองคธรรมที่หาไดในขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ไปตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและ
ภาษาไทย
บทนิทเทส
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๔
ปุจฉา
...............................
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,
ชื่อขันธ อายตนะ ธาตุ
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,
ของบทนิทเทส
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
บทนิทเทส
อธ. เย ธมฺมา แรก โดยความเปน............ขันธ...........อายตนะ..........ธาตุได,
แปลปุจฉา
...............................
นี้นับสงเคราะห................................
อธ. เย ธมฺมา แรก นี้นับสงเคราะห................................
อธ. เย ธมฺมา หลัง โดยความเปน............ขันธ...........อายตนะ..........ธาตุได,
...............................
อธ. เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
...............................
วิสัชนา
เต ธมฺมา ๑ ๑ ๑ สงฺคหิตา. (ตัวเลขแสดงจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ในนยะที่ ๔ จะได ๑ ๑ ๑ เสมอ)
อธ. เต ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวย ...............ขันธ ..............อายตนะ ...............ธาตุ. (เต ธมฺมา = เย ธมฺมา หลัง)
.....................
ตัวอยาง สุขินทริยนิทเทส
ปุจฉา สุขินฺทฺริเยน 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 สุขินทรียน ี้ นับสงเคราะห เวทนินทรีย ๔ ที่เหลือ โดยความเปนเวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได,
เวทนินทรีย ๔ ที่เหลือเหลานี้ นับสงเคราะห สุขินทรีย โดยความเปนเวทนาขันธ ธัมมายตนะ
ธัมมธาตุได, สุขินทรียเหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา.
สุขินทรียเหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยเวทนาขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ.

Email arya_ya@hotmail.com

๕๔

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

ตารางแสดงการสงเคราะหในจตุตถนยนิทเทส
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือ ที่ ๑)
๑. สมุทยสจฺเจน
๒. มคฺคสจฺเจน
๓. อิตฺถินฺทฺริเยน
๔. ปุริสินฺทฺริเยน
๕. สุขินฺทฺริเยน
๖. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๗. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๘. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๙. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๑๐. สทฺธินฺทฺริเยน
๑๑. วิริยินฺทฺริเยน
๑๒. สตินฺทฺริเยน
๑๓. สมาธินฺทฺริเยน
๑๔. ปฺญินฺทฺริเยน
๑๕. อนฺญาตฺญสฺสามิตินฺทฺรเิ ยน
๑๖. อฺญินฺทฺริเยน
๑๗. อฺญาตาวินฺทฺรเิ ยน
๑๘. อวิชฺชาย

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โลภ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อ.ม. ๘)
สุขุมรูป ๑๕ (-อิตถีภาวรูป)
สุขุมรูป ๑๕ (-ปุริสภาวรูป)
ทุก-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-สัทธา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-วิริยะ)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-สติ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เอกัคค.)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โมห)

สงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
รูป
รูป
เว
เว
เว
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
เย ธมฺมา (A)
(เครื่องมือที่ ๒)
สังขารขันธเจ. ๔๙
สมุทยสัจจะ
สังขารขันธเจ. ๕๐
มัคคสัจจะ
สุขุมรูป ๑๕
อิตถินทรีย
สุขุมรูป ๑๕
ปุริสินทรีย
ทุก-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุขินทรีย
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
ทุกขินทรีย
สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา
โสมนัสสินทรีย
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
โทมนัสสินทรีย
สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส
อุเบกขินทรีย
สังขารขันธเจ. ๔๙
สัทธินทรีย
สังขารขันธเจ. ๔๙
วิริยินทรีย
สังขารขันธเจ. ๔๙
สตินทรีย
สังขารขันธเจ. ๕๐
สมาธินทรีย
สังขารขันธเจ. ๕๐
ปญญินทรีย
สังขารขันธเจ. ๕๐
อนัญญาตัญญัสสามิฯ
สังขารขันธเจ. ๕๐
อัญญินทรีย
สังขารขันธเจ. ๕๐
อัญญาตาวินทรีย
สังขารขันธเจ. ๔๙
อวิชชา

สงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
รูป
รูป
เว
เว
เว
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สงฺคหิตา ?

เต ธมฺมา (A)

ข. อา. ธ.

สมุทยสัจจะ
มัคคสัจจะ
อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย
สุขินทรีย
ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย
โทมนัสสินทรีย
อุเบกขินทรีย
สัทธินทรีย
วิริยินทรีย
สตินทรีย
สมาธินทรีย
ปญญินทรีย
อนัญญาตัญญัสสามิฯ
อัญญินทรีย
อัญญาตาวินทรีย
อวิชชา

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

จตุตถนยนิทเทส

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๕๕

๕๖

จตุตถนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือ ที่ ๑)
๑๙. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๒๐. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๒๑. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๒๒. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๒๓. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๒๔. โสเกน
๒๕. ปริเทเวน
๒๖. ทุกฺเขน
๒๗. โทมนสฺเสน
๒๘. อุปายาเสน
๒๙. สติปฏฐาเนน
๓๐. สมฺมปฺปธาเนน
๓๑. อปฺปมฺญาย
๓๒. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๓๓. ปฺจหิ พเลหิ
๓๔. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
๓๕. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน
๓๖. ผสฺเสน
๓๗. เจตนาย

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เจตนา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ผัสส)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โลภ)
สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โลภ ทิ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เจตนา)
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
อปริเทวจิตตชสัทท-อุตุชสัททะ
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สังขารขันธเจ. ๔๙ (โทส)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-สติ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-วิริย)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อัป.๔)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อิน. ๕)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-พละ ๕)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-โพช. ๗)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อ.ม. ๘)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ผัสส)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-เจตนา)

สงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
เว
รูป
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
สัท
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
สัท
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๘
สังขารขันธเจ. ๕๐
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
อปริเทวจิตตช-อุตุชสัททะ
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา (A)
สังขารที่เกิดขึ้นเพราะฯ
ผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะฯ
ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะฯ
อุปาทานที่เกิดขึ้นเพราะฯ
กัมมภวะที่เกิดขึ้นเพราะฯ
โสกะ
ปริเทวะ
ทุกข
โทมนัส
อุปายาสะ
สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน
อัปปมัญญา
ปญจินทรีย
พละ
โพชฌงค
อริยมรรคมีองค ๘
ผัสสะ
เจตนา

Email arya_ya@hotmail.com

สงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
เว
รูป
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
สัท
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
สัท
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เต ธมฺมา (A)
สังขารที่เกิดขึ้นเพราะฯ
ผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะฯ
ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะฯ
อุปาทานที่เกิดขึ้นเพราะฯ
กัมมภวะที่เกิดขึ้นเพราะฯ
โสกะ
ปริเทวะ
ทุกข
โทมนัส
อุปายาสะ
สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน
อัปปมัญญา
ปญจินทรีย
พละ
โพชฌงค
อริยมรรคมีองค ๘
ผัสสะ
เจตนา

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือ ที่ ๑)
๓๘. อธิโมกฺเขน
๓๙. มนสิกาเรน
๔๐. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๔๑. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๔๒. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๔๓. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๔๔. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ
๔๕. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๔๖. สฺโญชเนหิ ธมฺเมหิ
๔๗. สฺโญชเนหิ เจว สฺโญชนิเยหิ
จ ธมฺเมหิ
๔๘. สฺโญชเนหิ เจว สฺโญชนสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๔๙. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๕๐. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๕๑. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๕๒. โอเฆหิ ธมฺเมหิ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๔
สังขารขันธเจ. ๔๕

สังขารขันธเจ. ๔๕ (-เหตุ ๖) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๕

สังขารขันธเจ.๔๗ (-อาสว ๓) สํ ธัม ธัม
สังขารขันธเจ.๔๗ (-อาสว ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๗
สังขารขันธเจ.๔๗

สังขารขันธเจ.๔๘ (-อาสว ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๘

สังขารขันธเจ.๔๒ (-สัญ. ๘) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๒

สังขารขันธเจ.๔๒ (-สัญ. ๘) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๒

สังขารขันธเจ.๔๓ (-สัญ. ๘) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๓

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-คันถ ๓) สํ ธัม ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-คันถ ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๗

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โล ทิ) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โอฆ ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-อธิโมก)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-มนสิ.)
สังขารขันธเจ. ๔๔ (-เหตุ ๖)
สังขารขันธเจ. ๔๕ (-เหตุ ๖)

สงฺคหิตา (A)

Email arya_ya@hotmail.com

ข. อา. ธ.

สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เย ธมฺมา (A)
อธิโมกข
มนสิการ
เหตุ ๖
เหตุสเหตุกธรรม

สงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สงฺคหิตา ?

เต ธมฺมา (A)

ข. อา. ธ.

อธิโมกข
มนสิการ
เหตุ ๖
เหตุสเหตุกธรรม

๑
๑
๑
๑

เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม สํ ธัม ธัม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
อาสวะ
อาสวะสาสวะธรรม
อาสวะอาสวสัมปยุตตธรรม
สัญโญชน

สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม

อาสวะ
อาสวะสาสวะธรรม
อาสวะอาสวสัมปยุตตธรรม
สัญโญชน

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑

สัญโญชนสัญโญชนิยธรรม สํ ธัม ธัม สัญโญชนสัญโญชนิยธรรม ๑ ๑ ๑
สัญโญชนะสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
คันถะธรรม
คันถะคันถนิยะธรรม
คันถะคันถสัมปยุตตธรรม
โอฆะ

สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม
สํ ธัม ธัม

สัญโญชนะสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
คันถะธรรม
คันถะคันถนิยะธรรม
คันถะคันถสัมปยุตตธรรม
โอฆะ

๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑

จตุตถนยนิทเทส

๕๗

จตุตถนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือ ที่ ๑)
๕๓. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๕๔. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๕๕. โยเคหิ ธมฺเมหิ
๕๖. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๕๗. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๕๘. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๕๙. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๐. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๑. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๖๒. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเฐหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๓. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๖๔. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ
จ ธมฺเมหิ

ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (A)

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โอฆ ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗

โอฆะโอฆนิยธรรม

สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โอฆ ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๘

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โยค ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗

โยคะ

สํ ธัม ธัม

โยคะ

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โยค ๓) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗

โยคะโยคนิยธรรม

สํ ธัม ธัม

โยคะโยคนิยธรรม

๑ ๑ ๑

เย ธมฺมา (B)

สงฺคหิตา (A)

สงฺคหิตา (B)

๕๘

ข. อา. ธ.

สํ ธัม ธัม

เต ธมฺมา (A)
โอฆะโอฆนิยธรรม

โอฆโอฆสัมปยุตตธรรม สํ ธัม ธัม โอฆโอฆสัมปยุตตธรรม

ข. อา. ธ.

๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๘ (-๓)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๘

สังขารขันธเจ. ๔๒ (- ๘)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๒

นีวรณ อ.ธ. ๘

สํ ธัม ธัม

นีวรณ อ.ธ. ๘

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๒ (- ๘)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๒

นีวรณ อ.ธ. ๘

สํ ธัม ธัม

นีวรณ อ.ธ. ๘

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๒ (-๘)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๒

นีวรณ อ.ธ. ๘

สํ ธัม ธัม

นีวรณ อ.ธ. ๘

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ทิ)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙

ปรามาส

สํ ธัม ธัม

ปรามาส

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ทิ)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙

ทิฏฐิ

สํ ธัม ธัม

ทิฏฐิ

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โล ทิ) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๘

อุปาทาน

สํ ธัม ธัม

อุปาทาน

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โล ทิ) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๘

โลภ ทิฏฐิ

สํ ธัม ธัม

โลภ ทิฏฐิ

๑ ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

โยคะโยคสัมปยุตตธรรม สํ ธัม ธัม โยคะโยคสัมปยุตตธรรม

สงฺคหิตา ?
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๑ ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือ ที่ ๑)
๖๕. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๖. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๖๗. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๘. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเฐหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๙. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ

ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (A)

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โล ทิ) สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙

โลภ ทิฏฐิ

สํ ธัม ธัม

โลภ ทิฏฐิ

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๐

กิเลส

สํ ธัม ธัม

กิเลส

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๐

กิเลส อ.ธ. ๑๐

สํ ธัม ธัม

กิเลส อ.ธ. ๑๐

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๐

กิเลส อ.ธ. ๑๐

สํ ธัม ธัม

กิเลส อ.ธ. ๑๐

๑ ๑ ๑

สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)

สํ ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๐

กิเลส อ.ธ. ๑๐

สํ ธัม ธัม

กิเลส อ.ธ. ๑๐

๑ ๑ ๑

เย ธมฺมา (B)

สงฺคหิตา (A)
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สงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (A)

สงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

----------> นยะที่ ๔ จบแลว <----------

จตุตถนยนิทเทส

๕๙

ปจมนยนิทเทส

๖๐

ปญจมนยอสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส

ชื่อขันธ อายตนะ ธาตุ
ของ เย ธมมา แรก

สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๕ นีค้ ือ
เงื่อนไขในการหา "เย ธมฺมา" คือ
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" แรกใหได
- เย ธมฺมา แรกมีขันธ อายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับ "บทนิทเทส"
๒. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" หลังใหได
- เย ธมฺมา หลังมีขันธ อายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับ "เย ธมฺมา" แรก
๓. นํา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" หลังที่หาได ไปสงเคราะหขันธ อายตนะ ธาตุ ฝาย "สังคหิตะ"
๔. นําองคธรรมที่หาไดในขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ไปตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๕
ปุจฉา
...............................
เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
ชื่อขันธ อายตนะ ธาตุ
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
ของบทนิทเทส
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
บทนิทเทส
อธ. เย ธมฺมา แรก โดยความเปน............ขันธ...........อายตนะ..........ธาตุไมได,
แปลปุจฉา ..............................
นี้นับสงเคราะห................................
อธ. เย ธมฺมา แรก นี้นับสงเคราะห................................
อธ. เย ธมฺมา หลัง โดยความเปน............ขันธ...........อายตนะ..........ธาตุไมได,
...............................
อธ. เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
...............................
วิสัชนา
เต ธมฺมา ๒ ๑๑ ๑๗ อสงฺคหิตา. (ตัวเลขแสดงจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ จะเปลี่ยนไปตามบทที่นํามาแสดง)
อธ. เต ธมฺมา เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ....... คือ...... อายตนะ........ คือ....... ธาตุ........ คือ........ (เต ธมฺมา = เย ธมฺมา หลัง)
.....................

ตัวอยาง รูปกขันธนิทเทส
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
ปุจฉา รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เหลานั้น นับสงเคราะหไมได ดวย
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
วิญญาณขันธ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?
แปล รูปขันธนี้ นับสงเคราะหจิต ๘๙ โดยความเปนรูปขันธ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไมได,
จิต ๘๙ เหลานี้ นับสงเคราะห เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน โดยความเปน วิญญาณขันธ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗ ไมได,
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน เหลานั้น นับสงเคราะหไมได ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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ตารางแสดงการสงเคราะหในปญจมนยนิทเทส
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๑. รูปกฺขนฺเธน

เย ธมฺมา (B)
จิต ๘๙

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป
จิต ๘๙
ธัม ธัม

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

๒. เวทนากฺขนฺเธน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๓. สฺากฺขนฺเธน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัญ

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๔. สงฺขารกฺขนฺเธน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๕. วิฺาณกฺขนฺเธน

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

รูป-เว
สัญ-สัง

๖. จกฺขายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

จัก

จัก

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๗. โสตายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โสตา

โสต

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๘. ฆานายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ฆานา ฆาน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๙. ชิวฺหายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ชิวหา ชิวหา จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
ธัม
มนา
ธัม
มนา
ธัม
มนา
ธัม
มนา
ธัม

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
จิต ๘๙
ธัม
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม

๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๑
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘

ปจมนยนิทเทส

๖๑

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (C)

๑๐. กายายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป กายา กาย

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑. รูปายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

รูป

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒. สทฺทายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป สัททา สัทท

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓. คนฺธายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป คันธา คันธ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๔. รสายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

รสา

รส

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๕. โผฏฐพฺพายตเนน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

โผฏ

โผฏ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๖. มนายตเนน

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๑๗. ธมฺมายตเนน

จิต ๘๙

ธัม

จิต ๘๙

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

๑๘. จกฺขุธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

จัก

จัก

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๙. โสตธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โสตา

โสต

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

รูปา

รูป-เว
ธัม
สัญ-สัง

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม

๖๒

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
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เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (C)

๒๐. ฆานธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ฆานา ฆาน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๑. ชิวฺหาธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ชิวหา ชิวหา จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๒. กายธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป กายา กาย

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๓. รูปธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

รูป

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔. สทฺทธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป สัททา สัทท

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕. คนฺธธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป คันธา คันธ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๖. รสธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

รสา

รส

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๗. โผฏฐพฺพธาตุยา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

โผฏ

โผฏ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๘. จกฺขุวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา จัก.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๒๙. โสตวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา โสต.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

รูปา

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑
ปจมนยนิทเทส

๖๓

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (C)

๓๐. ฆานวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา ฆา.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๓๑. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา ชิว.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๓๒. กายวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา

กา.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๓๓. มโนธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา มโน.

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๓๔. มโนวิฺาณธาตุยา

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา มโน.วิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

จิต ๘๙

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

รูป-เว
ธัม
สัญ-สัง

๓๕. ธมฺมธาตุยา

จิต ๘๙

ธัม

๓๖. สมุทยสจฺเจน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

๓๗. นิโรธสจฺเจน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

-

ธัม

ธัม

๓๘. มคฺคสจฺเจน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

๓๙. จกฺขุนฺทฺริเยน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

จัก

จัก

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
วิญ มนา วิญ.๗

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
มนา
จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
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๖๔

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม

๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๒ ๘

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)
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อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

๔๐. โสตินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โสตา

โสต

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

๔๑. ฆานินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ฆานา ฆาน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

๔๒. ชิวฺหินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป ชิวหา ชิวหา จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

๔๓. กายินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป กายา กาย

๔๔. อิตฺถินฺทฺริเยน
๔๕. ปุริสินฺทฺริเยน
๔๖. ชีวิตนิ ฺทฺริเยน

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

๔๗. มนินฺทฺริเยน

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๔๘. สุขินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๔๙. ทุกฺขินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๕๐. โสมนสฺสินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

รูป ธัม
รูป ธัม
รูป-สัง ธัม

ธัม
ธัม
ธัม

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
มนา วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙
จิต ๘๙
สัญ-สัง ธัม ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๔ ๑๑ ๑๑
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗

ปจมนยนิทเทส

๖๕

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (C)

๕๑. โทมนสฺสินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๒. อุเปกฺขินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๓. สทฺธินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๔. วิริยินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๕. สตินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๖. สมาธินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๗. ปฺญินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๘. อนฺญาตฺญสฺสามิตินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๕๙. อฺญินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๖๐. อฺญาตาวินฺทฺริเยน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗

เต ธมฺมา (C)

๖๖

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

๖๑. อวิชฺชาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

๖๒. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

๖๓. สงฺขารปจฺจยา วิฺญาเณน

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

๖๔. วิฺญาณปจฺจยา นามรูเป

จิต ๘๙

๖๕. นามรูปปจฺจยา สฬายตเนน

เว-สัญ-สัง-นิพ

๖๖. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

๖๗. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

๖๘. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๖๙. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๗๐. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน

รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
ป.๕ ป.๕
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
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เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
จิต ๘๙
จิต ๘๙
สัญ-สัง ธัม ธัม
เย ธมฺมา (C)

จิต ๘๙

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

วิญ มนา วิญ.๗
เว-สัญ
ธัม
สัง
โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา

ธัม
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๑

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๓ ๑ ๑

เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
ปจมนยนิทเทส

๖๗

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๗๑. อรูปภเวน

โอฬาริกรูป ๑๒

๗๒. จตุโวการภเวน

โอฬาริกรูป ๑๒

๗๓. เอกโวการภเวน
๗๔. อสฺญีภเวน

จิต ๘๙
จิต ๘๙

๗๕. เนวสฺญีนาสฺญีภเวน

โอฬาริกรูป ๑๒

๗๖. ชาติยา
๗๗. ชราย
๗๘. มรเณน

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

๗๙. โสเกน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๘๐. ปริเทเวน

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
เย ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม ธัม
รูป รูป-ธัม รูป-ธัม
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป รูป-ธัม รูป-ธัม
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม ธัม
รูป-สัง ธัม ธัม
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-สัง ธัม ธัม
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-สัง ธัม ธัม
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ รูป

สัท

สัท

๘๑. ทุกฺเขน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

๘๒. โทมนสฺเสน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)
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อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
วิญ มนา วิญ.๗
วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
มนา วิญ.๗
จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๖๘

๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๒ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๒ ๘
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
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เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

๘๓. อุปายาเสน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๘๔. สติปฏฐาเนน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๘๕. สมฺมปฺปธาเนน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๘๖. อิทฺธิปาเทน

โอฬาริกรูป ๑๒

สัง-วิญ

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

๘๗. ฌาเนน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว-สัง ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๘๘. อปฺปมฺญาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๘๙. ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๙๐. ปฺจหิ พเลหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๙๑. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๙๒. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
มนา

โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗
โอ.๑๐
วิญ.๗

เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
ปจมนยนิทเทส

๖๙

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

๗๐

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา (C)

๙๓. ผสฺเสน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๙๔. เวทนาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เว

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๙๕. สฺญาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัญ

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๙๖. เจตนาย

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๙๗. จิตฺเตน

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

๙๘. อธิโมกฺเขน

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๙๙. มนสิกาเร

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน

๑๐๐. กุสเลหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

๑๐๑. อกุสเลหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

๑๐๒. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

มนา
ธัม
มนา
น.๔
ธัม
สัญ-สัง มนา
วิญ ธัม
น.๔

มโนวิ.
ธัม
มโนวิ.
ธัม
กา-ธัม
มโนวิ.

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป-วิญ
มนา วิญ.๗

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๑๐๓. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๔. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๕. วิปาเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๖. วิปากธมฺมธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๗. อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๘. สงฺกิลิฏฐสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๐๙. อสงฺกิลิฏฐาสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๐. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๑. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
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อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
สัญ-สัง มนา กา-ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม มโนวิ.
วิญ.๖
สัญ-สัง มนา
(-กา) โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม
ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มโน
มนา
น.๔
มโนวิ. โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
ปจมนยนิทเทส

๗๑

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๑๑๒. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๓. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๔. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๕. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๖. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๗. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ
๑๑๘. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

๑๑๙. อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๐. อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๑. เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
สัญ-สัง- มนา กา-ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม มโนวิ.
วิญ.๖
สัญ-สัง มนา
(-กา) โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม
ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

๗๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๑๒๒. อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๓. มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๔. อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๕. ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๖. มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๗. อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๘. หีเนหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๙. ปณีเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๐. มิจฺฉตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๑. สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
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อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

๑ ๑๐ ๑๐

ปจมนยนิทเทส

๗๓

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๑๓๒. มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๓. มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๔. มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๕. อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๖. อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๗. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๘. อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๓๙. พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๔๐. อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ
ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๔๑. สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
รูป

รูปา

รูป

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

๗๔

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒
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น.๔

มนา วิญ.๗
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ ๒ ๘

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๑๔๒. อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

๑๔๓. เหตูหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๑๔๔. สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๔๕. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๔๖. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๔๗. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ
ธมฺเมหิ
๑๔๘. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๑๔๙. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ
เหตูหิ ธมฺเมหิ
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อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
โอ.๙ โอ.๙
รูป
จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
(-รูปา) (-รูปา)
สัง

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
น.๔

จิต ๘๙ โอ.๑๒

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
มนา วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
๒ ๑๑ ๑๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๑๕๐. น เหตูหิ สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๕๑. อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
-

ธัม

ธัม

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗
ปจมนยนิทเทส

๗๕

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

๑๕๒. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

-

ธัม

๑๕๓. สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป

รูปา

๑๕๔. สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐
โอ.๑๐
ธัม
มนา
น.๔
ธัม
มนา
น.๔
ธัม

๑๕๕. รูปหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

รูป

๑๕๖. อรูปหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๕๗. โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๕๘. อาสเวหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

๑๕๙. อนาสเวหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๖๐. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๖๑. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ
ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม
มนา
ธัม
มนา
ธัม
ธัม

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
มนา วิญ.๗
รูป จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ โอฬาริกรูป ๑๒
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
โอ.๑๐
จิต ๘๙
รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ วิญ มนา วิญ.๗ รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ
ธัม
วิญ.๗
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม
มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม
มโนวิ.
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม
โอ.๑๐ โอ.๑๐
ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒ เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา (C)
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๗๖

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๑ ๑๗
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
๑ ๑ ๗
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๑ ๑๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๑๖๒. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๑๖๓. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๑๖๔. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

๑๖๕. สฺโญชเนหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

๑๖๖. อสฺโญชนิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๖๗. สฺโญชนสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๖๘. สฺโญชเนหิ เจว สฺโญชนิ
เยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๖๙. สฺโญชเนหิ เจว สฺโญชนสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๗๐. สฺโญชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว
โน จ สฺโญชเนหิ ธมฺเมหิ
๑๗๑. สฺโญชนวิปฺปยุตฺเตหิ
อสฺโญชนิเยหิ ธมฺเมหิ

Email arya_ya@hotmail.com

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
น.๔

อสงฺคหิตา (B)
อสงฺคหิตา ?
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
ปจมนยนิทเทส

๗๗

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

๑๗๒. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๑๗๓. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๗๔. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๗๕. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๗๖. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๑๗๗. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๑๗๘. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ อคนฺถนิเยหิ
ธมฺเมหิ

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๗๙. โอเฆหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๑๘๐. อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๘๑. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
น.๔

สัง

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
น.๔

อสงฺคหิตา (B)
อสงฺคหิตา ?
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

๗๘

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
โอเฆหิ ธมฺเมหิ
โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ อโนฆนิเยหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๘๖. โยเคหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๑๘๗. อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๘๘. โยคสมฺปยุตเฺ ตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๘๙. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๙๐. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๑๙๑. โยคสมฺปยุตเฺ ตหิ เจว โน จ
โยเคหิ ธมฺเมหิ
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มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
สัง

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
น.๔

อสงฺคหิตา (B)
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
ปจมนยนิทเทส

๗๙

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๑๙๒. โยควิปฺปยุตเฺ ตหิ อโยคนิเยหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
โอฬาริกรูป ๑๒

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
เย ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม ธัม

๑๙๓. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

๑๙๔. อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๑๙๕. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๙๖. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๙๗. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๙๘. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน
จ นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๑๙๙. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ อนีวรณิเยหิ
ธมฺเมหิ

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

เต ธมฺมา (C)

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

๘๐

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

๒๐๐. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

๒๐๑. อปรามฏเฐหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๒๐๒. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๐๓. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเฐหิ
จ ธมฺเมหิ
๒๐๔. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ
อปรามฏเฐหิ ธมฺเมหิ

สัง

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๐๖. อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๐๗. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๒๐๘. โน จิตเฺ ตหิ ธมฺเมหิ
๒๐๙. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
๒๑๐. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑๑. จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
เย ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ
ธัม ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๒๐๕. สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

ธัม

ธัม

มนา
ธัม
มนา
น.๔
ธัม
โอ.๑๐
รูป
ธัม

มโนวิ.
ธัม
วิญ.๗
ธัม
โอ.๑๐
ธัม

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว
สัญ-สัง
เว-สัญ
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
เว-สัญ
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
จิต ๘๙

จิต ๘๙
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รูป

โอ.๑๐ โอ.๑๐
ธัม ธัม

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

จิต ๘๙

รูป-เว โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม ธัม

จิต ๘๙

๔ ๑๑ ๑๑

จิต ๘๙

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอ.๑๐ โอ.๑๐
ธัม ธัม

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

ปจมนยนิทเทส

๘๑

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๒๑๒. จิตฺตสํสฏเฐหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๒๑๓. จิตฺตวิสํสฏเฐหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๑๔. จิตฺตสมุฏฐาเนหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๑๕. จิตฺตสหภูหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๑๖. จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๑๗. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐาเนหิ ธมฺเมหิ
๒๑๘. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภูหิ
ธมฺเมหิ
๒๑๙. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺตีหิ
ธมฺเมหิ
๒๒๐. อชฺฌตฺติเกหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒
จิต ๘๙ โอ.๑๒
จิต ๘๙ โอ.๑๒
เจตสิก ๕๒ นิพพาน

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
เว-สัญ
ธัม ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
โอ.๑๐ โอ.๑๐
รูป
จิต ๘๙
ธัม ธัม
รูป-สัท รูป-สัท
รูป-เว
คัน-รส คัน-รส
จิต ๘๙
สัญ-สัง
โผฏ-ธัม โผฏ-ธัม
รูป-เว
ธัม ธัม
จิต ๘๙
สัญ-สัง
รูป-เว
ธัม ธัม
จิต ๘๙
สัญ-สัง
เว-สัญ
ธัม ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
เว-สัญ
ธัม ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
เว-สัญ
ธัม ธัม
จิต ๘๙ โอ.๑๒
สัง
รูป ป.๕ ป.๕
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ มนา วิญ.๗
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๘๒

อสงฺคหิตา (B)
อสงฺคหิตา ?
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
จิต ๘๙
เว-สัญ
ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒
สัง
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
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โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
วิญ.๗
จิต ๘๙
ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒

๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๓ ๑ ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๒๒๑. พาหิเรหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๒๒๒. อุปาทาธมฺเมหิ

จิต ๘๙

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
รูป-สัท รูป-สัท
รูป-เว
คัน-รส คัน-รส
จิต ๘๙
สัญ-สัง
โผฏ-ธัม โผฏ-ธัม
โอ.๙ โอ.๙
รูป
จิต ๘๙
ธัม ธัม

๒๒๓. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

๒๒๔. อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

๒๒๕. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๒๖. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ
จ ธมฺเมหิ
๒๒๗. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๒๒๘. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน
จ อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๒๒๙. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ
อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ

ธัม

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

วิญ มนา วิญ.๗

รูป-เว-สัญ-สัง-นิพ

๑ ๑ ๗

โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

เย ธมฺมา (C)

จิต ๘๙ โอ.๑๒

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒
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โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา

โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
ปจมนยนิทเทส

๘๓

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

อสงฺคหิตา (A)
ข. อา. ธ.

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

๒๓๐. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

จิต ๘๙ โอ.๑๒

๒๓๑. อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๓๒. สงฺกิลิฏเฐหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๓๓. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๓๔. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ
จ ธมฺเมหิ
๒๓๕. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเฐหิ จ
ธมฺเมหิ
๒๓๖. สงฺกิลิฏเฐหิ เจว โน จ
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๒๓๗. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๒๓๘. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๒๓๙. กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ
อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

ธัม

ธัม

๘๔

อสงฺคหิตา (B)
อสงฺคหิตา ?
เต ธมฺมา (C)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗
เย ธมฺมา (C)

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

จิต ๘๙ โอ.๑๒

สัง

ธัม

จิต ๘๙ โอ.๑๒

เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔

ธัม

มนา มโนวิ.
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
ธัม ธัม

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

โอ.๑๐
มนา
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน รูป-วิญ
มนา
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โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗
โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
วิญ.๗

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐
โอ.๑๐ โอ.๑๐
เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๒ ๑๑ ๑๗
มนา วิญ.๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๒๔๐. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ
ธมฺเมหิ
๒๔๑. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๔๒. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ
๒๔๓. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔๔. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔๕. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔๖. สปฺปตเิ กหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔๗. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๔๘. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

Email arya_ya@hotmail.com

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มโน
มนา
น.๔
มโนวิ. โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
ธัม
มโน
มนา
น.๔
มโนวิ. โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม
ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
กายวิ.
สัญ-สัง มนา
มโนวิ. โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม
ธัม

เย ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

ปจมนยนิทเทส

๘๕

ปจมนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)

เย ธมฺมา (B)

๒๔๙. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๐. น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๑. รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๒. อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๓. อปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๔. นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๕. นิยเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๖. อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๕๗. สรเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

อสงฺคหิตา (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
ข. อา. ธ. (เครือ่ งมือที่ ๒)
วิญ.๖
สัญ-สัง มนา
(-กา) โอฬาริกรูป ๑๒
วิญ ธัม
ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม
มนา มโนวิ.
น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒
ธัม ธัม

เย ธมฺมา (C)

เต ธมฺมา (C)

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ

รูป โอ.๑๐ โอ.๑๐ จิต ๘๙ เจ.๕๒ นิพ ๑ ๑๐ ๑๐

----------> นยะที่ ๕ จบแลว <---------พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

อสงฺคหิตา (B)
ข. อา. ธ.

๘๖

Email arya_ya@hotmail.com

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

ฉัฏนยสัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๖ คือ
๑. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบกับบทนิทเทสได
๒. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ไมประกอบกับบทนิทเทสได

-จํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบกับบทนิทเทสได หาไดจากองคธรรมสวนสัมปยุตต
-จํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ไมประกอบกับบทนิทเทส หาไดจากองคธรรมสวนวิปปยุตต

-ใหกลับไปทบทวน สัมปโยคนัย สังคหนัย ตทุภยมิสสกนัยจากชั้นจูฬ-ตรี กอนการศึกษานยะที่ ๖ เปน
๓. นําจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่หาไดมาตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย ตนไป

รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๖

ปุจฉาที่ ๑
ปุจฉาที่ ๒
วิสัชนา

บทนิทเทส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตํ ? (หรือ สมฺปยุตฺโต, สมฺปยุตฺตา ขึ้นอยูกับบทนิทเทส)
.............................
บทนิทเทส นี้ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.............................
บทนิทเทส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตํ ? (หรือ วิปฺปยุตฺโต, วิปฺปยุตฺตา ขึ้นอยูกับบทนิทเทส)
.............................
บทนิทเทส นี้ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.............................
บทนิทเทส ๓ ๑ ๑ สมฺปยุตฺโต, ๑ ๑ ๑ เกหิจิ สมฺปยุตฺโต. (หรือ สมฺปยุตฺตา, สมฺปยุตฺตํ ขึ้นอยูกับบทนิทเทส)
..............................
๑ ๑๐ ๑๖ วิปฺปยุตฺโต, _ ๑ ๑ เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต.

ตัวอยาง สมุทยสัจจนิทเทส
ปุจฉา สมุทยสจฺจํ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตํ ?
สมุทยสัจจะนี้ ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา สมุทยสจฺจํ ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตํ, เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตํ.
สมุทยสัจจะนี้ ประกอบกับขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ,
และประกอบกับ สังขารขันธบางสวน คือ สังขารขันธเจตสิก ๑๙ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๒๑ (เวนโลภะ)
ปุจฉา กตีหิ วิปฺปยุตตฺ ํ ? ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตํ, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตํ.
ไมประกอบกับ รูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เวนมโนวิญญาณธาตุ) และไมประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๓๐ สุขุมรูป นิพพาน.

ฉัฏนยนิทเทส

๘๗

ฉัฏนยนิทเทส

๘๘

ตารางแสดงการสงเคราะหในฉัฏฐนยนิทเทส
บทนิทเทส (A)
๑. รูปกฺขนฺโธ
๒. เวทนากฺขนฺโธ
๓. สฺากฺขนฺโธ
๔. สงฺขารกฺขนฺโธ
๕. วิฺาณกฺขนฺโธ
๖. จกฺขายตนํ
๗. โสตายตนํ
๘. ฆานายตนํ
๙. ชิวฺหายตนํ
๑๐. กายายตนํ
๑๑. รูปายตนํ
๑๒. สทฺทายตนํ
๑๓. คนฺธายตนํ
๑๔. รสายตนํ
๑๕. โผฏฐพฺพายตนํ
๑๖. มนายตนํ
๑๗. จกฺขุธาตุ
๑๘. โสตธาตุ

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
รูป ๒๘
เวทนาเจตสิก
สัญญาเจตสิก
สังขารเจตสิก ๕๐
จิต ๘๙
จักขุปสาท
โสตปสาท
ฆานปสาท
ชิวหาปสาท
กายปสาท
รูปารมณ
สัททารมณ
คันธารมณ
รสารมณ
ปฐวี เตโช วาโย = โผฏฐัพพารมณ
จิต ๘๙
จักขุปสาท
โสตปสาท

ข.
๓
๓
๓
๓

๓

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

กตีหิ ..... สมฺปยุตฺต ? (B)
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺต ? (C)
เกหิจิ
เกหิจิ
อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
น.๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗
๕๑ (-เว)
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑ ๗ - ๕๑ (-สัญ) ๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑ ๗ เว สัญ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
- - ๕๒
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
- - ๕๒
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
นตฺถิ (ไมมี)
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
๑๙. ฆานธาตุ
๒๐. ชิวฺหาธาตุ
๒๑. กายธาตุ
๒๒. รูปธาตุ
๒๓. สทฺทธาตุ
๒๔. คนฺธธาตุ
๒๕. รสธาตุ
๒๖. โผฏฐพฺพธาตุ
๒๗. จกฺขุวิฺาณธาตุ
๒๘. โสตวิฺาณธาตุ
๒๙. ฆานวิฺาณธาตุ
๓๐. ชิวฺหาวิฺาณธาตุ
๓๑. กายวิฺาณธาตุ
๓๒. มโนธาตุ
๓๓. มโนวิฺาณธาตุ
๓๔. สมุทยสจฺจํ
๓๕. นิโรธสจฺจํ
๓๖. มคฺคสจฺจํ
๓๗. จกฺขุนฺทฺริยํ

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
ฆานปสาท
ชิวหาปสาท
กายปสาท
รูปารมณ
สัททารมณ
คันธารมณ
รสารมณ
ปฐวี เตโช วาโย = โผฏฐัพพารมณ
จักขุวิญญาณจิต ๒
โสตวิญญาณจิต ๒
ฆานวิญญาณจิต ๒
ชิวหาวิญญาณจิต ๒
กายวิญญาณจิต ๒
สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑
จิต ๗๖ (๑๓) ที่เหลือ
โลภเจตสิก
นิพพาน
องคมรรค ๘ → มัคคจิต ๔ = ปญญา วิตก วิรตี ๓ สติ วิริยะ เอกัคคตา
จักขุปสาท
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กตีหิ ..... สมฺปยุตฺต ? (B)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๓ - - - สัพพ.๗
๓ - - - สัพพ.๗
๓ - - - สัพพ.๗
๓ - - - สัพพ.๗
๓ - - - สัพพ.๗
๓ - - - อัญญ. ๑๐
๓ - - ๕๒
๓ ๑ ๑ ๑๙
๒๑
นตฺถิ (ไมมี)
๓ ๑ ๑ ๒๖
๒๘
นตฺถิ (ไมมี)

ข.
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๑
๔

กตีหิ ... วิปฺปยุตฺต ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๒ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
ฉัฏนยนิทเทส

๘๙

ฉัฏนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๓๘. โสตินฺทฺริยํ
๓๙. ฆานินฺทฺริยํ
๔๐. ชิวฺหินฺทฺริยํ
๔๑. กายินฺทฺริยํ
๔๒. อิตฺถินฺทฺริยํ
๔๓. ปุริสินฺทฺริยํ
๔๔. มนินฺทฺริยํ
๔๕. สุขินฺทฺริยํ
๔๖. ทุกฺขินฺทฺริยํ
๔๗. โสมนสฺสินฺทฺริยํ
๔๘. โทมนสฺสินฺทฺริยํ
๔๙. อุเปกฺขินฺทฺริยํ
๕๐. สทฺธินฺทฺริยํ
๕๑. วิริยินฺทฺริยํ
๕๒. สตินฺทฺริยํ
๕๓. สมาธินฺทฺริยํ
๕๔. ปฺญินฺทฺริยํ
๕๕. อนฺญาตฺญสฺสามิตินฺทฺริยํ
๕๖ อฺญินฺทฺริยํ

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
โสตปสาท
ฆานปสาท
ชิวหาปสาท
กายปสาท
อิตถีภาวรูป
ปุริสภาวรูป
จิต ๘๙
เวทนาเจตสิก → สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑
เวทนาเจตสิก → ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑
เวทนาเจตสิก → โสมนัสสสหคตจิต ๖๒
เวทนาเจตสิก → โทสมูลจิต ๒
เวทนาเจตสิก → อุเปกขาสหคตจิต ๕๕
สัทธาเจตสิก → โสภณจิต ๕๙
วิริยเจตสิก → จิต ๗๓ (อวีริยจิต ๑๖)
สติเจตสิก → โสภณจิต ๕๙
เอกัคคตาเจตสิก → จิต ๗๒ (วิจิ. ทวิ.๑๐ มโนธาตุ ๓ สันตี. ๓)
ปญญาเจตสิก → โลกียติเหตุกจิต ๓๙ / ติเหตุกจิต ๔๗
ปญญาเจตสิก → โสดาปตติมัคคจิต
ปญญาเจตสิก → มัคคจิตเบื้องบน ๓ ผลจิตเบื้องต่ํา ๓
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

ข.

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

กตีหิ ..... สมฺปยุตฺต ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
- - ๕๒
๑ ๑ - สัพพ. ๖
๑ ๑ - สัพพ. ๖
๑ ๑ ๔๖
๑ ๑ ๒๑
๑ ๖ ๔๖
๑ ๑ ๓๕ ๓๗
๑ ๑ ๔๙
๕๑
๑ ๑ ๓๕ ๓๗
๑ ๑ ๔๘ ๕๐
๑ ๑ ๓๕ ๓๗
๑ ๑ ๓๓ ๓๕
๑ ๑ ๓๓ ๓๕
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ข.
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๙๐

กตีหิ ... วิปฺปยุตฺต ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖
๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ วิจิ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

ข.

๕๗ อฺญาตาวินฺทฺริยํ
๕๘ อวิชฺชา
๕๙. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
๖๐. สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ
๖๑. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
๖๒. ผสฺสปจฺจยา เวทนา
๖๓. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
๖๔. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ

ปญญาเจตสิก → อรหัตตผลจิต ๑
โมหเจตสิก → อกุศลจิต ๑๒
เจตนาเจตสิก → อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗
จิต ๘๙
ผัสสเจตสิก → จิต ๘๙
เวทนาเจตสิก → จิต ๘๙
โลภเจตสิก → โลภมูลจิต ๘
โลภ ทิฏฐิเจตสิก → โลภมูลจิต ๘

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

กตีหิ ..... สมฺปยุตฺต ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
๑ ๑ ๓๓ ๓๕
๑ ๑ ๒๔
๒๖
๑ ๑ ๔๙
๕๑
- - ๕๒
๑ ๗ ๔๙
๕๑
๑ ๗ ๕๑
๑ ๑ ๑๙
๒๑
๑ ๑ ๑๘ ๒๐

๖๕. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภโว

เจตนาเจตสิก → อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗

๓

๑

บทนิทเทส (A)

๖๖. รูปภโว
๖๗. อรูปภโว
๖๘. จตุโวการภโว
๖๙. เอกโวการภโว
๗๐. อสฺญีภโว
๗๑. เนวสฺญีนาสฺญีภโว
๗๒. โสโก
๗๓. ปริเทโว

รูปาวจรวิปากจิต ๕ จักขุวิญ. ๒ โสตวิญ. ๒ สัมปฏิจ. ๒ สันตี. ๓ เจตสิก ๓๕
กัมมชรูป ๑๕ ( เวน ภาว ๒ ฆาน ชิวหา กาย)
อรูปาวจรวิปากจิต ๔ เจตสิก ๓๐
อรูปาวจรวิปากจิต ๔ เจตสิก ๓๐
ชีวิตนวกกลาป
ชีวิตนวกกลาป
เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต ๑ เจตสิก ๓๐
เวทนาเจตสิก → โทสมูลจิต ๒
จิตตชวิปลาสสัททะ = เสียงรองไหคร่ําครวญ

๓

๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

กตีหิ ... วิปฺปยุตฺต ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ

๑

๑๐ ๑๖

นตฺถิ (ไมมี)

x

x

๓

-

นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ นตฺถิ (ไมมี)

๑
๑
น.๔
น.๔
๑
๑
๔

๑๐
๑๐
๑
๑
๑๐
๑๐
๑

๑๖
๑๖
๗
๗
๑๖
๑๖
๗

๒๒ สุ นิพ
๒๒ สุ นิพ
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
๒๒ สุ นิพ
๓๐ สุ นิพ
เจตสิก ๕๒

๑ ๔๙

๕๑

๒๑

ข.

สุขุมรูป นิพ.

ฉัฏนยนิทเทส

๙๑

ฉัฏนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๗๔. ทุกฺขํ
๗๕. โทมนสฺสํ
๗๖. อุปายาโส
๗๗. สติปฏฐานํ
๗๘. สมฺมปฺปธานํ
๗๙. อิทฺธิปาโท
๘๐. ฌานํ
๘๑. อปฺปมฺญา
๘๒. ปฺจินฺทฺริยานิ
๘๓. ปฺจ พลานิ
๘๔. สตฺต โพชฺฌงฺคา
๘๕. อริโย อฏฐงฺคิโก มคฺโค
๘๖. ผสฺโส
๘๗. เวทนา
๘๘. สฺญา
๘๙. เจตนา
๙๐. จิตฺตํ
๙๑. อธิโมกฺโข
๙๒. มนสิกาโร

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

ข.

เวทนาเจตสิก → ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต
เวทนาเจตสิก → โทสมูลจิต ๒
โทสเจตสิก → โทสมูลจิต ๒
สติเจตสิก → โลกุตตรจิต ๘
วิริยเจตสิก → มัคคจิต ๔
ฉันท วิริย ปญญา → มัคคจิต ๔ , มัคคจิต ๔
วิตก วิจาร ปติ เวทนา เอกัคคตา
อโทส กรุณา มุทิตา → ปฐม ทุติ ตติ, ตัตตรมัชฌัตตตา → รูปาวจรปญจม.
สัทธา วิริย สติ เอกัคคตา ปญญาเจตสิก → โลกุตตรจิต ๘
สัทธา วิริย สติ เอกัคคตา ปญญาเจตสิก → โลกุตตรจิต ๘
สติ ปญญา วิริย ปติ กาย-จิตปสสัทธิ เอกัคคตา ตัตตร. → โลกุตตรจิต ๘
องคมรรค ๘ → โลกุตตรจิต ๘ = ปญญา วิตก วิรตี ๓ สติ วิริยะ เอกัคคตา
ผัสสเจตสิก → จิต ๘๙
เวทนาเจตสิก → จิต ๘๙
สัญญาเจตสิก → จิต ๘๙
เจตนาเจตสิก → จิต ๘๙
จิต ๘๙
อธิโมกขเจตสิก → จิต ๗๘ (ทวิ.๑๐ วิจิ. ๑)
มนสิการเจตสิก → จิต ๘๙

๓
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

กตีหิ ..... สมฺปยุตฺต ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
๑ ๑ - สัพพ ๖
๑ ๑ ๒๑
๑ ๑ ๑๙
๒๑
๑ ๑ ๓๓ ๓๕
๑ ๑ ๓๓ ๓๕
- - ๓๑ ๓๓
๑ ๑ ๓๒ ๓๓
๑ ๑ ๒๙ ๓๑
๑ ๑ ๒๙ ๓๑
๑ ๑ ๒๙ ๓๑
๑ ๑ ๒๖ ๒๘
๑ ๑ ๒๖ ๒๘
๑ ๗ ๔๙
๕๑
๑ ๗ ๕๑
๑ ๗ ๕๑
๑ ๗ ๔๙
๕๑
- - ๕๒
๑ ๒ ๔๘ ๕๐
๑ ๗ ๔๙
๕๑
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ข.
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๙๒

กตีหิ ... วิปฺปยุตฺต ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๗ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.
๑๐ ๑๕ วิจิ สุ นิพ
๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ.

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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ฉัฏนยสัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
ปุจฉา
วิสัชนา
ปุจฺฉา
วิสัชนา
แปล

กุสลา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
กุศลธรรมเหลานี้ ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
นตฺถิ (ไมมี)
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ? ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา ฯ
ไมประกอบกับรูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เวนมโนวิญญาณธาตุ) และไมประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางสวนคือ เจตสิก ๑๔ สุขุมรูป นิพพาน.

พาหิรมาติกา ๒๖๖ บท
บทนิทเทส (A)

๑. กุสลา ธมฺมา
๒. อกุสลา ธมฺมา
๓. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๔. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตตา ธมฺมา
๕. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๖. วิปากา ธมฺมา
๗. วิปากธมฺมธมฺมา
๘. เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
๙. อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๐. อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา
๑๑. สงฺกิลิฏฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
ทุกขสหคตจิต ๓ เจตสิก ๒๑ (เวน เวทนา)
อุเบกขาสหคตจติ ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
วิปากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘
อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๕๒
กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๕ รูป ๒๘ นิพพาน
อกุ. ๑๒ โลกี.กุ. ๑๗ กิ. ๒๐ เจ. ๕๒ ติชรูป
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุศล ๑๒ เจตสิก ๒๗

ข.

๑
๑
๑

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
- - - เวทนา
- - - เวทนา
- - - เวทนา
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

ข.
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
X
X
X
๑

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๕ โท ๔ วิจิ สุ นิ
๑๐ ๑๕ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๑ โท ๔ ปติ สุ นิ
๑๐ ๑๐ ๑๔ สุ นิ
๑๐ ๑๖
สุ นิ
X ๕
X ๕
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
ฉัฏนยนิทเทส

๙๓

ฉัฏนยนิทเทส

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

บทนิทเทส (A)

ข.

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
- วิตก วิจาร
- วิจาร
นตฺถิ (ไมมี)
- ปติ
- - - เวทนา
- - - เวทนา
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

ข.

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
X ๖
๑๐ ๑๕
สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๑๕ สุ นิ
X ๑
๑๐ ๑๖ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๕ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิ
๑๐ ๑๖
สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิ

๑๒. อสงฺกิลิฏฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๓. สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา
๑๔. อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา
๑๕. อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา
๑๖. ปติสหคตา ธมฺมา
๑๗. สุขสหคตา ธมฺมา
๑๘. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
๑๙. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
๒๐. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๒๑. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๒๒. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๒๓. อาจยคามิโน ธมฺมา
๒๔. อปจยคามิโน ธมฺมา
๒๕. เสกฺขา ธมฺมา
๒๖. อเสกฺขา ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
สวิตักกสวิจารจิต ๕๕ เจตสิก ๕๐ (เวน วิตก วิจาร)
ทุติย ๑๑ เจ. ๓๖ (วิจาร), วิตกเจ. → สวิตักกสวิจาร ๕๕
อวิตักกอวิจารจิต ๕๕ เจ.๓๖ รูป ๒๘ นิ., วิจารเจ.๑๑ → ทุ. ๑๑
ปติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (เวน ปติ)
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
อุ. ๕๕ เจ. ๔๖ (เวทนา)
โล.๘ โท.๒ วิจิ.๑ เจ. ๒๗
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕
โล.๘ โท.๒ วิจิ.๑ เจ.๒๗ (เวน โม → วิจิ)
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕ (เวน โม → อุท)
อกุ. ๑๒ โลกี.กุ.๑๗ เจ. ๕๒
มัค.๔ เจ.๓๖
โลกุ.๗ (เวน อรผ.๑) เจ. ๓๖
อรผ.๑ เจ. ๓๖

๒๗. มหคฺคตา ธมฺมา

มหัค. ๒๗ เจ. ๓๕

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๒๘. อปฺปมาณา ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน

นตฺถิ (ไมมี)

X X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๑
๑
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X
๑
๑
X
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๙๔

๖

๑๗ สุ นิ
-

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
๒๙. ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา
๓๐. มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา
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องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
กาม.๕๔ เจ.๕๐ = (๑๐,๓,๓,๘,๑,+๓๓ / ๑๒,๑,๘,๘,๒,+๕๐)
วิญ.๓ เนว.๓ เจ.๓๐ แนนอน /
อกุ.๑๒ มโน.๑ มหา.กุ.๘ มหา.กิ.๘ อภิ.๒ เจ.๔๗ (วิรตี,อัป)
ในขณะ ฯ

สมฺปยุตฺตา ? (B)
วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑๐ ๑๐ อัป.๒ สุ นิ
นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

วิริตี ๓ อัป.๒
สุ นิ

๓๑. อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา

โลกุ.๘ เจ.๓๖ แนนอน ฯ

นตฺถิ (ไมมี)

๓๒. หีนา ธมฺมา
๓๓. ปณีตา ธมฺมา

อกุ.๑๒ เจ.๒๗
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ชวนะดวงที่ ๗ ของ ทิสํ.๔ (มิจฉา) เจ. ๒๑ โท๒ (ปญจา)
เจตสิก ๒๒
มัค. ๔ เจ. ๓๖
มโน ๑ มหา.กุสํ.๔ กุ.อภิ.๑ มหา.กิสํ.๔ กิ.อภิ.๑ เจ. ๓๓ (๓,๒)
ที่กระทํา ฯ
มัค.๔ เจ.๓๖ (เวน องคมรรค ๘, อโลภ อโทส, ปญญา ตามนัยที่
๑, ๒, ๓ )
มหา.กุสํ.๔ เจ.๓๓ (๓,๒) มหา.กิสํ.๔ เจ.๓๓ (๒) ที่กระทํา ,
มัค.๔ เจ. ๓๕ (วิริย ปญญา) , วิริยะ ปญญา
อกุ.๑๒ กุ.๒๑ กิ.๒๐ เจ.๕๒ ติชรูป ที่จะเกิด

นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

อกุ.เจ.๑๔ อัป.๒
สุ นิ
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X X ๖
-

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๒๗ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๑๖ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๑๙ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๑๖ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๑๖ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

X X

๓๔. มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา
๓๕. สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา
๓๖. มคฺคารมฺมณา ธมฺมา
๓๗. มคฺคเหตุกา ธมฺมา
๓๘. มคฺคาธิปติโน ธมฺมา
๓๙. อนุปฺปนฺนา ธมฺมา

๑ ๑๐ ๑๖

๕

ฉัฏนยนิทเทส

๙๕

ฉัฏนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา ? (B)
วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
ธัม. ธัม.

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

บทนิทเทส (A)

๔๕. อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
๔๖. สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
๔๗. อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
๔๘. เหตู ธมฺมา
๔๙. สเหตุกา ธมฺมา
๕๐. เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

วิญ.๓ เนว.๓ เจ.๓๐ แนนอน, มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา.
๑๑ อภิ. ๒ เจ.๔๗ (๓, ๒) ขณะ ฯ
มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา. ๑๑ อภิ. ๒ เจ.๕๐ (๒) ขณะ ฯ
ทวิ ๑๐ มโน ๓ อัญญ.๑๐ (วิริ. ปติ ฉัน.) แนนอน,
มโน ๑ กาม.ช. ๒๙ ตทา. ๑๑ อภิ. ๒ เจ.๕๐ (๒) ขณะ ฯ
วิญ.๓ เนว.๓ เจ.๓๐ แนนอน,
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจ.๔๙ (อิส, อัป) ขณะ ฯ
รูปา. ๑๕ (อภิ.๒) อากา. ๓ โลกุต. ๘ เจ. ๓๘ แนนอน,
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจ. ๕๒ ขณะ ฯ
กามจิต.๕๔ อภิ. ๒ เจ.๔๙ (อิส, อัป)
รูปารมณ
โอฬาริกรูป ๑๑ ( รูปา. )
เหตุ ๖
สเห. ๗๑ เจ. ๕๒ (โม → โม)
สเห. ๗๑ เจ. ๕๒ (โม → โม)

๕๑. เหตู เจว สเหตุกา จ ธมฺมา

เหตุ ๖ ( โม → โม )

๓

๑

๑ ๔๓

๕๒. สเหตุกา เจว น จ เหตู ธมฺมา

สเห. ๗๑ เจ. ๔๖ ( ๖ )

-

-

-

๔๐. อตีตารมฺมณา ธมฺมา
๔๑. อนาคตารมฺมณา ธมฺมา
๔๒. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา
๔๓. อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
๔๔. พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๙๖

๓

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๕ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๒ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๐

๒ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๐

๓ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๔๔
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
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๔๖

๔๕
เหตุ ๖

๑
น.๔
น.๔
๑
๑
๑

๑๐
๑
๑
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๗
๗
๑๖
๑๖
๑๖

๓ สุ นิ
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สุ นิ
สุ นิ
สุ นิ

๑ ๑๐ ๑๖

วิจิ สุ นิ

๑ ๑๐ ๑๖

สุ นิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

๕๓. เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๕๔. เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู ธมฺมา
๕๕. น เหตู เจว สเหตุกา จ ธมฺมา
๕๖. อปฺปจฺจยา ธมฺมา
๕๗. อสงฺขตา ธมฺมา
๕๘. สนิทสฺสนา ธมฺมา
๕๙. สปฺปฏิฆา ธมฺมา
๖๐. รูปโน ธมฺมา
๖๑. โลกุตฺตรา ธมฺมา
๖๒. อาสวา ธมฺมา
๖๓. อนาสวา ธมฺมา
๖๔. อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๖๕. อาสวา เจว สาสวา จ ธมฺมา
๖๖. อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๖๗. อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวา ธมฺมา

เหตุ ๖ ( โม → โม )
สเห. ๗๑ เจ. ๔๖ ( ๖ )
สเห. ๗๑ เจ. ๔๖ ( ๖ )
นิพพาน
นิพพาน
รูปารมณ
โอ. ๑๒
รูป ๒๘
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อาสว อ.ธ. ๓ ไดแก โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ.๑๒ เจ.๒๗ (โม → โม โท)
อาสว อ.ธ. ๓ ไดแก โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
อกุ.๑๒ เจ.๒๔ (๓)

๖๘. อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน

๖๙. สฺโญชนา ธมฺมา

สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม
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ข.
๓
-

๓
๓
๓
-

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
๑ ๑ ๔๓ ๔๕
- เหตุ ๖
- เหตุ ๖
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
๑ ๑ ๑๗ ๑๙ (-๓)
- - อาสวะ อ.ธ. ๓
นตฺถิ (ไมมี)

๓

๑

๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)

ข.
๑
๑
๑
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
X
๑
X
๑
๑
๑
๑

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ วิจิ สุ นิ
๑๐ ๑๖
สุ นิ
๑๐ ๑๖
สุ นิ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ

X X

๖

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ
ฉัฏนยนิทเทส

๙๗

ฉัฏนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

๗๐. อสฺโญชนิยา ธมฺมา
๗๑. สฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๗๒. สฺโญชนา เจว สฺโญชนิยา จ ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ.๑๒ เจ. ๒๗ (โม → อุท)
สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม
สัญโญชน อ.ธ. ๘ = โล โท มา ทิ วิจิ อิส มัจ โม
๗๓. สฺโญชนา เจว สฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
(เวน โม → อุท)
๗๔. สฺโญชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโญชนา
อกุ.๑๒ เจ. ๑๙ (๘)
ธมฺมา
๗๕. สฺโญชนวิปฺปยุตฺตา อสฺโญชนิยา ธมฺมา โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๗๖. คนฺถา ธมฺมา
คันถะ อ.ธ. ๓ = โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
๗๗. อคนฺถนิยา ธมฺมา
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๗๘. คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
โลภ ๘ โทส ๒ เจ.๒๕ (โท → โท, โล → ทิวิ.)
๗๙. คนฺถา เจว คนฺถนิยา จ ธมฺมา
คันถะ อ.ธ. ๓ = โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
๘๐. คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
โลภะ ทิฏฐิ → ทิสํ.๔
๘๑. คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถา ธมฺมา โลภ ๘ โทส ๒ เจ.๒๓ (๓)
๘๒. คนฺถวิปฺปยุตฺตา อคนฺถนิยา ธมฺมา
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๘๓. โอฆา ธมฺมา

โอฆะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ

๘๔. อโนฆนิยา ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๓ ๑ ๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)

ข.
X
๑
๑

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ

๓

๑

๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

-

-

- สัญโญชน อ.ธ. ๘

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)
X X ๖
๑ ๒๑ ๒๓ (-๓) ๑ ๑๐ ๑๖
นตฺถิ (ไมมี)
X X ๖
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๒๑ ๒๓ (-๓) ๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๗ ๑๙ (-๒) ๑ ๑๐ ๑๖
- คันถะ อ.ธ. ๓ ๑ ๑๐ ๑๖
นตฺถิ (ไมมี)
X X ๖

๒๖ สุ นิ
๒๖ สุ นิ
๒๖ สุ นิ
๓๑ สุ นิ
๒๖ สุ นิ
-

๓

๑

๓
๓
-

๑
๑
-

๓

๑

๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
นตฺถิ (ไมมี)
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๙๘

๑ ๑๐ ๑๖
X X

๖

๒๕ สุ นิ
-

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
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ข.

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
๑ ๑ ๑๗ ๑๙ (-๓)
- - โอฆะ อ.ธ. ๓
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๒๒ ๒๔ (-๓)
๑ ๑ ๑๗ ๑๙ (-๓)
- - โยคะ อ.ธ. ๓
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

ข.

๘๕. โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๘๖. โอฆา เจว โอฆนิยา จ ธมฺมา
๘๗. โอฆา เจว โอฆสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๘๘. โอฆสมฺปยุตฺตา เจว โน จ โอฆา ธมฺมา
๘๙. โอฆวิปฺปยุตฺตา อโนฆนิยา ธมฺมา
๙๐. โยคา ธมฺมา
๙๑. อโยคนิยา ธมฺมา
๙๒. โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๙๓. โยคา เจว โยคนิยา จ ธมฺมา
๙๔. โยคา เจว โยคสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๙๕. โยคสมฺปยุตฺตา เจว โน จ โยคา ธมฺมา
๙๖. โยควิปฺปยุตฺตา อโยคนิยา ธมฺมา
๙๗. นีวรณา ธมฺมา
๙๘. อนีวรณิยา ธมฺมา
๙๙. นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

อกุ.๑๒ เจ.๒๗ (โม → โม โท)
โอฆะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โล. ทิ. โม. → โลภ ๘
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๔ (-โอฆะ อ.ธ. ๓)
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โยคะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗ (โม → โท โม)
โยคะ อ.ธ. ๓ = โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โล. ทิ. โม. → โลภ ๘
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๔ (๓)
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗

๑๐๐. นีวรณา เจว นีวรณิยา จ ธมฺมา

นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.

๓

๑

๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

๑๐๑. นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา นิวรณ อ.ธ. ๘ = โล โท โม ถี. มิ. กุก. วิจิ. อุท.

๓

๑

๑ ๑๗ ๑๙ (-๘)

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๑
๑
๑
๑
X
๑
X
๑
๑
๑
๑
X
๑
X
๑

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ

ฉัฏนยนิทเทส

๙๙

ฉัฏนยนิทเทส

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

บทนิทเทส (A)

ข.

๑
X
๑
X
๑
๑
X
๑
น.๔
๑
๑
๑
น.๔
๑
น.๔

ข.

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๐๒. นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณา ธมฺมา
๑๐๓. นีวรณวิปฺปยุตฺตา อนีวรณิยา ธมฺมา
๑๐๔. ปรามาสา ธมฺมา
๑๐๕. อปรามฏฐา ธมฺมา
๑๐๖. ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๐๗. ปรามาสา เจว ปรามฏฐา จ ธมฺมา
๑๐๘. ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏฐา ธมฺมา
๑๐๙. สารมฺมณา ธมฺมา
๑๑๐. อนารมฺมณา ธมฺมา
๑๑๑. จิตฺตา ธมฺมา
๑๑๒. เจตสิกา ธมฺมา
๑๑๓. จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๑๔. จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๑๕. จิตฺตสํสฏฐา ธมฺมา
๑๑๖. จิตฺตวิสํสฏฐา ธมฺมา

อกุ. ๑๒ เจ. ๑๙ (๘)
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ทิฏฐิเจตสิก ๑
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
ทิ.สํ. ๔ เจ. ๒๐ (ทิ)
ทิฏฐิเจตสิก ๑
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
จิต ๘๙ เจ. ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒
รูป ๒๘ นิพพาน

๑๑๗. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา

เจตสิก ๕๒

๑

๑

๗

-

-

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิ

๑๑๘. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภุโน ธมฺมา

เจตสิก ๕๒

๑

๑

๗

-

-

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

-

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
- - นิวรณ อ.ธ. ๘
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๑๘ ๒๐
นตฺถิ (ไมมี)
- ทิฏฐิ
๑ ๑ ๑๘ ๒๐
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
- - - ๕๒
๑ ๗ ๑ ๗ นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๗ นตฺถิ (ไมมี)

๓
๓

๓
๑
๑
๑
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๑๐๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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เจตสิก ๕๒
อุปาทายรูป ๒๔
อกุ. ๑๒ กุ. ๒๑ กิ. ๒๐ ผล. ๔ เจ. ๕๒ นิ ติชรูป
โลภะ ทิฏฐิ
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โลภ ๘ เจ. ๒๒ (โล → ทิ.วิ.)
โลภะ ทิฏฐิ
โลภะ ทิฏฐิ → ทิ.สํ. ๔

๓
๓

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
๑ ๗ นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๑๘ ๒๐
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๑๘ ๒๐
๑ ๑ ๑๗ ๑๙

โลภ ๘ เจ. ๒๐ (๒)

-

-

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

บทนิทเทส (A)

ข.
๑

ข.

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๐
สุ นิ
๑ ๗ เจตสิก ๕๒
X ๕
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิ

๑๑๙. จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติโน ธมฺมา
๑๒๐. อุปาทา ธมฺมา
๑๒๑. อนุปาทินฺนา ธมฺมา
๑๒๒. อุปาทานา ธมฺมา
๑๒๓. อนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๒๔. อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
๑๒๕. อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จ ธมฺมา
๑๒๖. อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๑๒๗. อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานา
ธมฺมา
๑๒๘. อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา ธมฺมา
๑๒๙. กิเลสา ธมฺมา
๑๓๐. อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๓๑. สงฺกิลิฏฐา ธมฺมา
๑๓๒. กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗

๑๓๓. กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จ ธมฺมา

กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.

๓

๑

๑ ๑๕

๑๗

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

๑๓๔. กิเลสา เจว สงฺกิลิฏฐา จ ธมฺมา

กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.

๓

๑

๑ ๑๕

๑๗

๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

๓

๓

-

โลภ ทิฏฐิ

นตฺถิ (ไมมี)
๑ ๑ ๑๕
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

๑๗

๑
น.๔
X
๑
X
๑
๑
๑

๑ ๑๐ ๑๖

๓๐ สุ นิ

X
๑
X
๑
๑

๖
๑๖
๖
๑๖
๑๖

๒๕ สุ นิ
๒๕ สุ นิ
๒๕ สุ นิ

X
๑๐
X
๑๐
๑๐

ฉัฏนยนิทเทส

๑๐๑

ฉัฏนยนิทเทส

บทนิทเทส (A)
๑๓๕. สงฺกิลิฏฐา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา
๑๓๖. กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา
๑๓๗. กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสา ธมฺมา
๑๓๘. กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
๑๓๙. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๔๐. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
๑๔๑. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๑๔๒. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
๑๔๓. สวิตกฺกา ธมฺมา
๑๔๔. อวิตกฺกา ธมฺมา
๑๔๕. สวิจารา ธมฺมา
๑๔๖. อวิจารา ธมฺมา
๑๔๗. สปฺปติกา ธมฺมา
๑๔๘. ปติสหคตา ธมฺมา
๑๔๙. สุขสหคตา ธมฺมา
๑๕๐. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
๑๕๑. น กามาวจรา ธมฺมา
๑๕๒. รูปาวจรา ธมฺมา

องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)

ข.

อกุ. ๑๒ เจ. ๑๗ (๑๐)
กิเลส อ.ธ. ๑๐ = โล โท โม มา ทิ ถี วิจิ. อุทฺ. อหิ. อโนต.
อกุ. ๑๒ เจ. ๑๗ (-๑๐)
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โล.๘ โท.๒ วิจ.ิ ๑ เจ. ๒๗
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕
โล.๘ โท.๒ วิจิ.๑ เจ.๒๗ (เวน โม → วิจิ)
ทิวิ.๔ โท.๒ อุท.๑ เจ. ๒๕ (เวน โม → อุท)
สวิตักกจิต ๕๕ เจตสิก ๕๑ (-วิตก)
อวิตักกจิต ๖๖ เจ. ๓๗ รูป ๒๘ นิพ. , วิตก → สวิตัก.๕๕
สวิจารจิต ๖๖ เจตสิก ๕๑ (-วิจาร)
อวิจารจิต ๕๕ เจ. ๓๖ รูป ๒๘ นิพ., วิจาร → สวิจาร. ๖๖
สัปปติกจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (ปต)ิ
ปติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ (ปต)ิ
สุขสหคตจิต ๖๓ เจตสิก ๔๖ (เวน เวทนา)
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสิก ๔๖ (เวทนา)
มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๘ นิพพาน
รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิก ๓๕
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๓
-

๑
๑

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
- กิเลส ๑๐
๑ ๑ ๑๕ ๑๗
- กิเลส ๑๐
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
- วิตก
นตฺถิ (ไมมี)
- วิจาร
นตฺถิ (ไมมี)
- ปติ
- ปติ
- - - เวทนา
- - - เวทนา
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
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ข.
๑
๑
๑
X
๑
๑
๑
๑
๑
X
๑
X
๑
๑
๑
๑
X
๑

๑๐๒

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิ
๑๐ ๑๕
สุ นิ
X ๑
๑๐ ๑๕
สุ นิ
X ๑
๑๐ ๑๖ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๖ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๕ ๕ สุ นิ
๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๑๗ สุ นิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

บทนิทเทส (A)
๑๕๓. อรูปาวจรา ธมฺมา
๑๕๔. อปริยาปนฺนา ธมฺมา
๑๕๕. นิยฺยานิกา ธมฺมา
๑๕๖. นิยตา ธมฺมา
๑๕๗. อนุตฺตรา ธมฺมา
๑๕๘. สรณา ธมฺมา
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องคธรรม
(ของบทนิทเทส A)
อรูปาวจรจิต ๑๒ เจตสิก ๓๐
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๖
ช.ดวงที่ ๗ ของทิ.สํ.๔ ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐ. เจ. ๒๑ ช.ดวงที่
๗ ของโท.๒ ดวยอํานาจปญจา. เจ. ๒๒ , มัคคจิต ๔ เจ. ๓๖
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อกุ. ๑๒ เจ. ๒๗

สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

ข.
๑
X
๑

วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑๐ ๑๖ ๒๒ สุ นิ
X ๖
๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)

๑ ๑๐ ๑๖

๔ สุ นิ

นตฺถิ (ไมมี)
นตฺถิ (ไมมี)

X X ๖
๑ ๑๐ ๑๖

๒๕ สุ นิ

----------> นยะที่ ๖ จบแลว <----------

ฉัฏนยนิทเทส

๑๐๓

สัตตมนยนิทเทส

๑๐๔

สัตตมนยสัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๗ คือ
๑. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา แรก ที่ประกอบกับบทนิทเทสได (องคธรรมสวนสัมปยุตต)
๒. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา หลัง ทีป่ ระกอบกับบทนิทเทสไมได (องคธรรมสวนวิปปยุตต)
๓. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ไมประกอบกับ เย ธมฺมา หลัง

๔. นําองคธรรมที่หาไดในขอ ๑, ๒, และขอ ๓ มาตั้งเปนปุจฉาแลววิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๗

ปุจฉา
แปล
วิสัชนา
แปล
หรือ

บทนิทเทส เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา, เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
.............................
บทนิทเทส นี้ประกอบกับ............................ได
เย ธมฺมา แรก ,
.............................
บทนิทเทส + เย ธมฺมา แรก เหลานี้ไมประกอบกับ........................,
เย ธมฺมา หลัง
...............................................
เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.............................
เต ธมฺมา ๔ ๑ ๗ วิปปฺ ยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่นํามาแสดง)
เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ ไมประกอบกับ .............
จํานวนขันธ............
อายตนะ............
ธาตุ และไมประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางสวนคือ..............
............................
เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ ไมเปนวิปปยุตตกับขันธ อายตนะ อยางใดอยางหนึ่งแตเปนวิปปยุตตกับ...........................................................
วิญญาณธาตุทีเหลือจาก เย ธมฺมา หลัง
............................

ตัวอยาง สมุทยสัจจนิทเทส
ปุจฺฉา เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา,
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา,
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล เวทนาขันธนี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เวนเวทนา) ได,
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหลานี้ ไมประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน,
รูป ๒๘ นิพพาน เหลานี้ ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า,
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
แปล รูป ๒๘ นิพพาน เหลานัน้ ไมประกอบกับ นามขันธ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และไมประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๕๒.
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ตารางแสดงการสงเคราะหในสัตตมนยนิทเทส
สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. เวทนากฺขนฺเธน
๒. สฺากฺขนฺเธน
๓. สงฺขารกฺขนฺเธน
๔. วิฺาณกฺขนฺเธน
๕. มนายตเนน
๖. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๗. โสตวิฺาณธาตุยา
๘. ฆานวิฺาณธาตุยา
๙. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๑๐. กายวิฺาณธาตุยา
๑๑. มโนธาตุยา
๑๒. มโนวิฺาณธาตุยา
๑๓. มนินฺทฺริเยน
๑๔. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๑๕. สงฺขารปจฺจยา วิฺาเนน
๑๖. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๑๗. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๑๘. ผสฺเสน

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา (B)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ (-วิรยะ ปติ ฉัน)
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
อุเปกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสส)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสส)

เตหิ ธมฺเมหิ (A+B)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
โสตวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
ฆานวิญญาณธาตุจติ ตุปบาท
ชิวหาวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
กายวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
มโนธาตุจิตตุปบาท
มโนวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒

เย ธมฺมา (C)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญ.ตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โส-โท.ตุป รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน

เต ธมฺมา.....วิปฺปยุตฺตา ? (AB)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
x x ๑
x x ๑
x x ๑
x x ๑
x x ๑
x x ๑
x x ๑
น.๔ ๑ ๗
๕๒
x x ๕
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
สัตตมนยนิทเทส

๑๐๕

๑๐๖

สัตตมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

เวทนาย
สฺาย
เจตนาย
จิตฺเตน
อธิโมกฺเขน
มนสิกาเรน
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา (B)

เตหิ ธมฺเมหิ (A+B)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เจตนา)
เจตสิก ๕๒
สาธิโมกขจิต ๗๘ เจ.๕๐ (-อธิโมก)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-มนสิการ)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
สาธิโมกขจิตตุปบาท
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒

อุเบกขาเวทนาเจตสิก

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

๒๖. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

วิตก วิจารเจตสิก

สวิตักกสวิจารจิตตุปบาท

๒๗. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

อุเบกขาเวทนาเจตสิก

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

จิต ๘๙

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒

จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ
จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ
จิตฺตสํสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
จิตฺตสํสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ
ธมฺเมหิ

เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
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เย ธมฺมา (C)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิ-วิจิกิจฉา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสหคตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิ-ทุต-ิ ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสหคตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
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เต ธมฺมา.....วิปฺปยุตฺตา ? (AB)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
น.๔ ๑ ๗
๕๒
x x ๑
น.๔ ๑ ๗
๕๒
x

x

๕

-

x

x

๑

-

x

x

๕

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๗
๗
๗
๗
๗
๗

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

น.๔

๑

๗

๕๒
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สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา (B)

เตหิ ธมฺเมหิ (A+B)

๓๕. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ

วิตกเจตสิก

สวิตักกจิตตุปบาท

๓๖. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

วิจารเจตสิก

สวิจารจิตตุปบาท

๓๗. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

อุเบกขาเวทนาเจตสิก

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

เย ธมฺมา (C)
ทวิ.-ทุ-ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิ.-ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสหคตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

เต ธมฺมา.....วิปฺปยุตฺตา ? (AB)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
x

x

๑

-

x

x

๑

-

x

x

๕

-

----------> นยะที่ ๗ จบแลว <----------

สัตตมนยนิทเทส

๑๐๗

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

อัฏมนยวิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
จุททสมนยวิปปยุตเตนสังคหิตอสังคหิตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๘ คือ
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ที่ไมประกอบกับบทนิทเทส (องคธรรมสวนวิปปยุตต)
๒. นําองคธรรมที่หาได มาตัง้ เปนปุจฉา และวิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
-คําตอบในนัยที่ ๘ จะเปน นตฺถิ ทุกบท
-นัยที่ ๘ และนัยที่ ๑๔ มี "เย ธมฺมา" เดียวกัน
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๘

ปุจฉา
แปล
วิสัชนา

รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑๔

ปุจฉาที่ ๑
แปล
ปุจฉาที่ ๒
แปล
วิสัชนา

สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๑๔ คือ
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ซึ่งไมประกอบกับบทนิทเทส (องคธรรมสวนวิปปยุตต)
๒. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ฝายสังคหิตะ จากองคธรรมในขอ ๑.
๓. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุฝา ยอสังคหิตะ จากองคธรรมในขอ ๑.
๔. นําสิง่ ที่หาไดจากขอ ๑, และขอ ๓ มาตั้งเปนปุจฉา และวิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
-เย ธมฺมา ในนัยที่ ๘ และนัยที่ ๑๔ เหมือนกัน

บทนิทเทส เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
.............................
บทนิทเทส นี้ไมประกอบกับ............................,
เย ธมฺมา
.............................
เย ธมฺมา
.............................
เหลานี้ ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
นตฺถิ (ไมมี)
บทนิทเทส เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
.............................
บทนิทเทส นี้ไมประกอบกับ............................,
เย ธมฺมา
.............................
เย ธมฺมา เหลานี้นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
............................
กตีหิ อสงฺคหิตา ?
นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
๕ ๑๒ ๑๘ สงฺคหิตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่นํามาแสดง ในที่นเี้ ปนเพียงตัวอยาง)
x x x อสงฺคหิตา.
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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ตัวอยาง นยะที่ ๘ รูปกขันธนิทเทส
ปุจฉา รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
รูปขันธนี้ ไมประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒, จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหลานี้ ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา นตฺถิ ไมมี
ตัวอยาง นยะที่ ๑๔ รูปกขันธนิทเทส
ปุจฉาที่ ๑
รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
รูปขันธนี้ ไมประกอบกับจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ , จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา
เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยนามขันธ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑
ปุจฉาที่ ๒
วิสัชนา

กตีหิ อสงฺคหิตา ?
นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา.
นับสงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๐๙

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๐

ตารางแสดงการสงเคราะหในอัฏฐมนยนิทเทส และจุททสมนยนิทเทส (อัพภันตรมาติกา)
วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. รูปกฺขนฺเธน
๒. เวทนากฺขนฺเธน
๓. สฺากฺขนฺเธน
๔. สงฺขารกฺขนฺเธน
๕. วิฺ าณกฺขนฺเธน
๖. จกฺขายตเนน
๗. โสตายตเนน
๘. ฆานายตเนน
๙. ชิวฺหายตเนน
๑๐. กายายตเนน
๑๑. รูปายตเนน
๑๒. สทฺทายตเนน
๑๓. คนฺธายตเนน
๑๔. รสายตเนน
๑๕. โผฏฐพฺพายตเนน
๑๖. มนายตเนน
๑๗. จกฺขุธาตุยา

เย ธมฺมา (C)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
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นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๘. โสตธาตุยา
๑๙. ฆานธาตุยา
๒๐. ชิวฺหาธาตุยา
๒๑. กายธาตุยา
๒๒. รูปธาตุยา
๒๓. สทฺทธาตุยา
๒๔. คนฺธธาตุยา
๒๕. รสธาตุยา
๒๖. โผฏฐพฺพธาตุยา
๒๗. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๒๘. โสตวิฺาณธาตุยา
๒๙. ฆานวิฺาณธาตุยา
๓๐. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๓๑. กายวิฺาณธาตุยา
๓๒. มโนธาตุยา
๓๓. มโนวิฺาณธาตุยา
๓๔. ทุกฺขสจฺเจน
๓๕. สมุทยสจฺเจน

เย ธมฺมา (C)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
วิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ ๖ รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
น.๔ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๑๖
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๑

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๓๖. นิโรธสจฺเจน
๓๗. มคฺคสจฺเจน
๓๘. จกฺขุนฺทฺริเยน
๓๙. โสตินฺทฺริเยน
๔๐. ฆานินฺทฺริเยน
๔๑. ชิวฺหินฺทฺริเยน
๔๒. กายินฺทฺริเยน
๔๓. อิตฺถินฺทฺริเยน
๔๔. ปุริสินฺทฺริเยน
๔๕. มนินฺทฺริเยน
๔๖. สุขินฺทฺริเยน
๔๗. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๔๘. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๔๙. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๕๐. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๕๑. สทฺธินฺทฺริเยน
๕๒. วิริยินฺทฺริเยน
๕๓. สตินฺทฺริเยน

เย ธมฺมา (C)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
ทุกข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
สุข-ทุกข-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
สุข-ทุกข-โสมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อวิริยจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
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๑๑๒

นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๓ x x ๕
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๕๔. สมาธินฺทฺริเยน
๕๕. ปฺญินฺทฺริเยน
๕๖. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๕๗. อฺินฺทฺริเยน
๕๘. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๕๙. อวิชฺชาย
๖๐. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๖๑. สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน
๖๒. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๖๓. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๖๔. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๖๕. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๖๖. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๖๗. อุปปตฺติภเวน
๖๘. กามภเวน
๖๙. รูปภเวน
๗๐. อรูปภเวน
๗๑. ปฺจโวการภเวน

เย ธมฺมา (C)
อวิริยจิต-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
อโสภณจิต-ญาณวิป-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
โลกีย-มัคคจิตตุป.บบ-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
โลกียจิต-โสดาปตติมัคคจิต-อรหัตตผลจิตตุปบาท รูป นิ
โลกียจิต-มัคคจิต-ผลจิตตุป.บต. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
วิปาก-กิริยา-มัคคจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิ
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิ
วิปาก-กิริยา-มัคคจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิกที่เปน รูปภวะ, อรูปภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
จิต เจตสิกที่เปน กามภวะ, อรูปภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
กามภวะ-รูปภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพาน
จตุโวการภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
น.๔ ๒ ๓ ๑ ๑๐ ๑๕
น.๔ ๒ ๕ ๑ ๑๐ ๑๓
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
น.๔ ๒ ๓ ๑ ๑๐ ๑๕
อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๓

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๗๒. จตุโวการภเวน
๗๓. เอกโวการภเวน
๗๔. สฺีภเวน
๗๕. อสฺีภเวน
๗๖. เนวสฺีนาสฺีภเวน
๗๗. โสเกน
๗๘. ปริเทเวน
๗๙. ทุกฺเขน
๘๐. โทมนสฺเสน
๘๑. อุปายาเสน
๘๒. สติปฏฐาเนน
๘๓. สมฺมปฺปธาเนน
๘๔. อิทฺธิปาเทน
๘๕. ฌาเนน
๘๖. อปฺปมฺาย
1
2

เย ธมฺมา (C)
เอกโว-ปญจโว-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒) 1
เนวสัญญีนาสัญญีภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒) 2
สัญญีภวะ-อสัญญีภวะ-กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
สุข-ทุกข-โสมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รุป นิพ
โลภมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รุป นิพ
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพาน
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กามาวจรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กามาวจร-อรูปาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
0

1

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

ธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ ใช จตุโวการภวะ จิต เจตสิกที่เปนปญจโวการภวะ กุสล-อกุสล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
ธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ ใช จิต เจตสิกที่เปน สัญญีภวะ และเนวสัญญีนาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๑๑๔

นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๓ ๑ ๑๐ ๑๕
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๘๗. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๘๘. ปฺจหิ พเลหิ
๘๙. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
๙๐. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน
๙๑. ผสฺเสน
๙๒. เวทนาย
๙๓. สฺาย
๙๔. เจตนาย
๙๕. จิตฺเตน
๙๖. อธิโมกฺเขน
๙๗. มนสิกาเรน

เย ธมฺมา (C)
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปญจวิญ-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
รูป ๒๘ นิพพาน

นัยที่ ๘
.... สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
.... สงฺคหิตา ? (C) .... อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๕ ๑๒ ๑๘ x x x
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๕ ๑๒ ๑๗ x x ๑
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๕

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๖

ตารางแสดงการสงเคราะหในอัฏฐมนยนิทเทส และจุททสมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)
วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. กุสเลหิ ธมฺเมหิ
๒. อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
๓. อพฺยากเตหิ ธมฺเมหิ
๔. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๕. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ ธมฺเมหิ
๖. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๗. วิปาเกหิ ธมฺเมหิ
๘. วิปากธมฺมธมฺเมหิ
๙. เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเมหิ
๑๐. อุปาทินฺนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๑. อนุปาทินฺนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๒. อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๓. สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๔. อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๕. อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๖. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
3

เย ธมฺมา (C)
อกุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศลจิตตุปบาท
ทุกข-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพ
สุข-โสมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิ
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสหคตจิตตุปบาท รูป นิ
กุศล-อกุศล-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศล-วิปากจิตตุปบาท
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
วิปาก-มัคคจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศล-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
ทวิ-ทุต-ิ ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท รูป นิพ 3
2

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

ใช อวิตักกวิจารมัตตจิต-อวิตักกอวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน แทนก็ได

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๓
*๕ ๑๒ ๑๓
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๓
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๗

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
X X ๕
X X ๕
X X X
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๕
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X ๑

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๗. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๘. อวิตกฺกาวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๑๙. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๐. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๒. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๓. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๔. เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๕. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๒๖. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๒๗. เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๒๘. อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ
๒๙. อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ
๓๐. เนวาจยคามินาปจยคามีหิ ธมฺเมหิ
๓๑. เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
๓๒. อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
๓๓. เนวเสกฺขานาเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
๓๔. ปริตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๓๕. มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
กาม-ปฐม-ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท รูป นิพ
สวิตักกสวิจารจิตตุปบาท
สุข-ทุกข-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌาณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทุกข-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพ
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทิวิ-โทส (ไมนําไปอบาย) อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป นิพ
ทิวิ-โทส (ที่นําไปอบาย) ทิสํ-วิจิ-กุ-วิ-กิ.ตุป รูป นิพ
อกุศลจิตตุปบาท
ทิวิ-โทส (ไมนําไปอบาย) อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป นิพ
ทิวิ-โทส (นําไปอบาย) ทิสํ-วิจิ-กุ-วิ-กิ.ตุป รูป นิพ
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท
วิปาก-กิริยา-มัคคจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศลจิตตุปบาท
โลกียจิต-อรหัตตผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิต-มัคคจิต-ผลจิตตุปบาทเบื้องต่ํา รูป นิพ
โลกุตตรจิตตุปบาท
รูปาวจร-อรูปาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท
กามาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๓
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๓
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๑ ๑๐ ๑๕
X X X
X X X
X X ๕
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
X X X

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๗

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (C)

๑๑๘

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๐
X X ๖
X X X
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐

๓๖. อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ
๓๗. ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๓๘. มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๓๙. อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๔๐. หีเนหิ ธมฺเมหิ
๔๑. มชฺฌิเมหิ ธมฺเมหิ
๔๒. ปณีเตหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท
มหัคคตารัม-อัปปมาณารัม-บัญญัติตารัม-รูป นิพ
ปริตารัม-อัปปมาณารัม-บัญญัตตารัม. รูป นิพ
ปริตตารัม-มหัคคารัม-บัญญัติตารัมณา รูป นิพ
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศล-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท

๔๓. มิจฺฉตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ

สัมมัตตธรรม อนิยตธรรม = จิต ๘๙ เจ.๕๒ (-ชวนดวงที่ ๗ ของ ทิสํ๔
โทส๒ ) รูป ๒๘ นิพ (หรือ สัมมัตต-อนิยตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ)
มิจฉันตนิยตธรรม อนิยตธรรม = โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
มิจฉัตตนิยต-สัมมัตตนิยตธรรม = ชวนะดวงที่ ๗ ของ ทิส-ํ โทส.ตุป, และ
มัคคจิตตุปบาท

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๘

X

X

X

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๘

X

X

X

นตฺถิ

น.๔ ๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมมีอารมณเปนมรรค หรือ ฯ) รูป นิพพาน
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมกระทํามัคใหเปนอธิบดี) รูป ๒๘ นิพ
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ที่เปน อดีต อนาคต

นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

*๕
*๕
*๕
น.๔
น.๔

๑๒ ๑๘
๑๒ ๑๘
๑๒ ๑๘
๒ ๘
๒ ๘

X
X
X
๑
๑

X X
X X
X X
๑๐ ๑๐
๑๐ ๑๐

นตฺถิ

น.๔ ๒

๘

๑

๑๐ ๑๐

นตฺถิ

น.๔ ๒

๘

๑

๑๐ ๑๐

๔๔. สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ
๔๕. อนิยเตหิ ธมฺเมหิ
๔๖. มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๔๗. มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๔๘. มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ
๔๙. อุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๕๐. อนุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๕๑. อุปฺปาทีหิ ธมฺเมหิ
๕๒. อตีเตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ. ๕๒ ที่เปนปจจุบัน อดีต, วิปากจิตตุปบาท ที่เปนอนาคต

จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนปจจุบัน อดีต และ
กุศล-อกุศล-กิริยาจิตตุปบาท ที่เปนอนาคต
จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนปจจุบัน อนาคต
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (C)

๕๓. อนาคเตหิ ธมฺเมหิ
๕๔. ปจฺจุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนปจจุบัน อดีต
จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนอดีต อนาคต

๕๕. อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

ปจจุปปนนารัม-อนาคตารัม-อัปปมาณารัม-บัญญัติตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
ปจจุปปนนารัม-อตีตารัม-อัปปมาณารัม-บัญญัติตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
อตีตารัม-อนาคตารัม-อัปปมาณารัม-บัญญัติ-ตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ

๕๖. อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๗. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๘. อชฺฌตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๕๙. พหิทเฺ ธหิ ธมฺเมหิ
๖๐. อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๖๑. พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๖๒. อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๖๓. สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
๖๔. อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
๖๕. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๖๖. สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๖๗. อเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๖๘. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๖๙. เหตุวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนพหิธท ฯ
จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนอัชฌัตต ฯ
พหิทธารัมมณ-นัตถิภาวบัญญัติตารัมมณธรรม รูป ๒๘ นิพพาน
อัชฌัตตารัม-นัตถิภาวบัญญัติตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อัชฌัตตารัมมณ-พหิทธารัมมณธรรม (แนนอน)
นัตถิภาวบัญญัติตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
สเหตุกจิตตุปบาท* [หรือ สเหตุกจิต ๖๙ (เวนโมหมูลจิต ๒) เจตสิก ๕๒]

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
สเหตุกจิตตุปบาท* [หรือ สเหตุกจิต ๖๙ (เวนโมหมูลจิต ๒) เจตสิก ๕๒]

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๘

X

X

X

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๘

X

X

X

นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

*๕
น.๔
น.๔
*๕
*๕

๑๒ ๑๒
๒ ๘
๒ ๘
๑๒ ๑๘
๑๒ ๑๘

X
๑
๑
X
X

X ๖
๑๐ ๑๐
๑๐ ๑๐
X X
X X

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๒

X

X

๖

นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

น.๔
น.๔
*๕
*๕
น.๔
*๕
น.๔

๑
๑
X
X
๑
X
๑

๑๐
๑๐
X
X
๑๐
X
๑๐

๑๐
๑๐
X
X
๑๖
X
๑๖

๒ ๘
๒ ๘
๑๒ ๑๘
๑๒ ๑๘
๒ ๒
๑๒ ๑๘
๒ ๒

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๑๙

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๗๐. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๗๑. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ
๗๒. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๗๓. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ
๗๔. น เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๗๕. น เหตูหิ เจว อเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๗๖. อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ
๗๗. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ
๗๘. สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ
๗๙. สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ
๘๐. รูปหิ ธมฺเมหิ
๘๑. โลกิเยหิ ธมฺเมหิ
๘๒. โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๘๓. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๘๔. สาสเวหิ ธมฺเมหิ
๘๕. อนาสเวหิ ธมฺเมหิ
๘๖. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๘๗. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๘๘. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
โมหมูล-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โมหมูล-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
สเหตุกจิตตุปบาท
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
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๑๒๐

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๘๙. สาสเวหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๙๐. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๙๑. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๙๒. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ สาสเวหิ ธมฺเมหิ
๙๓. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ ธมฺเมหิ
๙๔. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๙๕. สฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ
๙๖. อสฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ
๙๗. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๙๘. สฺโชนวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๙๙. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๐๐. สฺโชนิเยหิ เจว โน จ สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๑. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๐๒. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๓. สฺโชนวิปฺปยุตฺเตหิ สฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๐๔. สฺโชนวิปฺปยุตฺเตหิ อสฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๐๕. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๑๐๖. คนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๐๗. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
โลกุตตรจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูลจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
อุทธัจจ-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉา-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๒๑

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๐๘. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๐๙. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๑๐. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๑๑. คนฺถนิเยหิ เจว โน จ คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๑๑๒. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๑๓. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๑๑๔. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ คนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๑๕. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๑๖. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๑๑๗. โอฆนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๑๘. อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๑๙. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๒๐. โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๒๑. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๒๒. โอฆนิเยหิ เจว โน จ โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๑๒๓. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๒๔. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๑๒๕. โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ โอฆนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๒๖. โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
โลกุตตรจิตตุปบาท
ทิวิ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

Email arya_ya@hotmail.com

๑๒๒

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๒๗. โยเคหิ ธมฺเมหิ
๑๒๘. โยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๒๙. อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๓๐. โยคสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๓๑. โยควิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๓๒. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๓๓. โยคนิเยหิ เจว โน จ โยเคหิ ธมฺเมหิ
๑๓๔. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๓๕. โยคสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โยเคหิ ธมฺเมหิ
๑๓๖. โยควิปฺปยุตฺเตหิ โยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๓๗. โยควิปฺปยุตฺเตหิ อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๓๘. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๑๓๙. นีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๔๐. อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๔๑. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๔๒. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๔๓. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๔๔. นีวรณิเยหิ เจว โน จ นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๑๔๕. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๒๓

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๔๖. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๑๔๗. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ นีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๔๘. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๔๙. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๑๕๐. ปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๕๑. อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๕๒. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๕๓. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๕๔. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๑๕๕. ปรามฏเหิ เจว โน จ ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๑๕๖. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ ปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๕๗. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๕๘. สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๕๙. อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๖๐. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๖๑. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๖๒. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๖๓. จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๖๔. จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
ทิวิ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
ทิวิ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
ทิวิ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลกุตตรจิตตุปบาท
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

Email arya_ya@hotmail.com

๑๒๔

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๑ ๑๑ ๑๑
น.๔ ๒ ๘
*๑ ๑๑ ๑๑
*๑ ๑๑ ๑๑
*๑ ๑๑ ๑๑
น.๔ ๒ ๘
*๑ ๑๑ ๑๑

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๑ ๗
๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๑ ๗

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๖๕. จิตฺตวิสํสฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๖๖. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๖๗. จิตฺตสํสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
๑๖๘. จิตฺตสํสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ
๑๖๙. อุปาทาธมฺเมหิ
๑๗๐. อุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ
๑๗๑. อนุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ
๑๗๒. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๗๓. อุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๗๔. อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๗๕. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๗๖. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๗๗. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๗๘. อุปาทานิเยหิ เจว โน จ อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๗๙. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๘๐. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๘๑. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ อุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๘๒. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๘๓. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔ (จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒)
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
โลกียวิปากจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
ทิวิ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ. ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
*๑ ๑๑ ๑๑ น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
น.๔ ๒ ๓ ๑ ๑๐ ๑๕
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
น.๔ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๑๖
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
น.๔ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๑๖
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
น.๔ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๑๖
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
น.๔ ๒ ๒ ๑ ๑๐ ๑๖
น.๔ ๒ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐
*๕ ๑๒ ๑๘ X X X
อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๒๕

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๘๔. สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๘๕. อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๘๖. สงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๘๗. อสงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๘๘. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๘๙. กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๙๐. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ
๑๙๑. สงฺกิเลสิเกหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๙๒. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๑๙๓. สงฺกิลิฏเหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๙๔. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๙๕. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๙๖. กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ สงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๙๗. กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๙๘. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๑๙๙. น ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๐๐. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๐๑. น ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๒๐๒. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
อกุศลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
อกุศลจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท
อกุศล-โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท

รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘
รูป ๒๘
รูป ๒๘
รูป ๒๘

นิพพาน
นิพพาน
นิพพาน
นิพพาน

ทิวิ-โทส.ตุป (ที่ไมนําไปสูอบาย), อุทธัจจ-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุป. รูป นิพ

ทิสํ-วิจิ.ตุป และ ทิวิ-โทส.ตุป (ที่นําไปสูอบาย)
ทิวิ-โทส.ตุป (ที่นําไปสูอบาย), ทิสํ-วิจิ-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุป. รูป ๒๘ นิพ

ทิวิ-โทส. (ที่ไมนําไปสูอบาย) อุทธัจจสัมปยุตตจิตตุปบาท
ทิวิ-โทส.ตุป (ที่ไมนําไปสูอบาย), อุทธัจจ-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุป. รูป นิพ
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

Email arya_ya@hotmail.com

๑๒๖

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
X X X
X X X
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๒๐๓. น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธฺมมา
๒๐๔. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๒๐๕. น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๒๐๖. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ
๒๐๗. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๒๐๘. สปฺปตเิ กหิ ธมฺเมหิ
๒๐๙. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑๐. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑๑. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑๒. กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๓. น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๔. รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๕. น รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๖. อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๗. น อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๒๑๘. ปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๒๑๙. อปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๒๒๐. นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ
๒๒๑. อนิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)
ทิสํ.ตุป และ ทิวิ.-โทส.ตุป (ที่นําไปสูอบาย)
ทิวิ-โทส.ตุป (ที่นําไปสูอบาย), ทิสํ-วิจิ-กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุป. รูป ๒๘ นิพ

ทิวิคตวิป-โทสมูลจิตตุปบาท (ที่ไมนําไปสูอบาย)
ทวิ.-ทุ-ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
ทวิ.-ตติ-จตุ-ปญจมฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
สุข-ทุกข-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
สุข-ทุกข-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ
ทุกข-โทมนัส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุกข-โสมนัส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูปาวจร-อรูปาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท
กามาวจรจิตตุปบาท
กามาวจร-อรูปาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
รูปาวจรจิตตุปบาท
กามาวจร-รูปาวจร-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อรูปาวจรจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
มัคคจิตตุปบาท

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

นัยที่ ๑๔
สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๗
*๕ ๑๒ ๑๗
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๘
*๕ ๑๒ ๑๓
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๒
น.๔ ๒ ๘
*๕ ๑๒ ๑๘
น.๔ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X ๑
X X ๑
X X X
X X X
X X X
X X ๕
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
X X X
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
X X X
๑ ๑๐ ๑๖

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

๑๒๗

อัฏมนย/จุททสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๒๒๒. นิยเตหิ ธมฺเมหิ
๒๒๓. อนิยเตหิ ธมฺเมหิ
๒๒๔. สอุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๒๒๕. อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๒๒๖. สรเณหิ ธมฺเมหิ
๒๒๗. อรเณหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (C)

นัยที่ ๘
สมฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.

สงฺคหิตา ? (C)
ข. อา. ธ.

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.

นตฺถิ

*๕ ๑๒ ๑๘

X

X

นตฺถิ

น.๔ ๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ
นตฺถิ

น.๔
น.๔
*๕
น.๔

๒ ๒
๒ ๘
๑๒ ๑๘
๒ ๒

๑
๑
X
๑

๑๐ ๑๖
๑๐ ๑๐
X X
๑๐ ๑๖

โลกียจิตตุปบาท (-ช.๗ ของทิส.ํ ๔, ช.๗ ของโทสมูล) ผลจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน (เรียกวา อนิยตธรรม ก็ได)

ชวนะดวงที่ ๗ ของ ทิสํ.-โทสมูลจิตตุปบาท
และ มัคคจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท

----------> นยะที่ ๘ และนยะที่ ๑๔ จบแลว <----------

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๑๒๘

Email arya_ya@hotmail.com

นัยที่ ๑๔

X

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

นวมนยสัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๙ คือ
1. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา แรก ทีป่ ระกอบกับบทนิทเทสได (สวนสัมปยุตตของบทนิทเทส)
2. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา หลัง ทีป่ ระกอบกับ เย ธมฺมา แรกได (สวนสัมปยุตตของ เย ธมฺมา แรก = บทนิทเทส)
3. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบกับ เย ธมฺมา หลังได แลวนํามาตัง้ เปนปุจฉาและวิสัชนาเปนบาลีและไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๙
ปุจฉา .............................
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา,
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
บทนิทเทส นี้ประกอบกับ........................................ได
อธ. เย ธมฺมา แรก
แปล .............................
,
อธ. เย ธมฺมา แรก เหลานี้ประกอบกับ........................,
บทนิทเทส
...............................................
บทนิทเทส เหลานี้ ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.............................
วิสัชนา เต ธมฺมา ๓ ๑ ๑ สมฺปยุตตฺ า,
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่นํามาแสดง)
บทนิทเทส เหลานี้ ประกอบกับ ....๓.... ....๑.... .....๑.... ,
แปล ............................
และประกอบกับ สังขารขันธบางสวนคือ................................. ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางสวนคือ.........................
ตัวอยาง เวทนากขันธนิทเทส
ปุจฉา เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา, เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺ า, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
เวทนาขันธนี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เวนเวทนา) ได, จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ เหลานี้ ประกอบกับ เวทนาได, เวทนานั้น ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
เวทนานัน้ ประกอบกับขันธ ๓ คือสัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗, และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๕๑ (เวนเวทนา).
นวมนยนิทเทส

๑๒๙

นวมนยนิทเทส

๑๓๐

ตัวอยาง อิทธิปาทนิทเทส
ปุจฉา อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา, เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
แปล อิทธิบาทนี้ ประกอบกับ เจตสิก ๓๓ (เวนฉันทะ วิริยะ ปญญา) ได, เจตสิก ๓๓ เหลานี้ ประกอบกับ อิทธิบาทได, อิทธิบาทเหลานั้น ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา, เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
แปล อิทธิบาทเหลานั้น ประกอบกับขันธ ๒ คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ, และประกอบกับสังขารขันธบางสวนคือ เจตสิก ๓๑ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๓๓ (เวนฉันทะ วิริยะ ปญญา).

ตารางแสดงการสงเคราะหในนวมนยนิทเทส (อัพภันตรมาติกา)
สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. เวทนากฺขนฺเธน
๒. สฺากฺขนฺเธน
๓. สงฺขารกฺขนฺเธน
๔. วิฺาณกฺขนฺเธน
๕. มนายตเนน
๖. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๗. โสตวิฺาณธาตุยา
๘. ฆานวิฺ าณธาตุยา
๙. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๑๐. กายวิฺาณธาตุยา
๑๑. มโนธาตุยา
๑๒. มโนวิฺาณธาตุยา

สมฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (-วิริย ปติ ฉัน) อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (-วิริย ปติ ฉัน)
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

เวทนาเจตสิก
สัญญาเจตสิก
สังขารเจตสิก ๕๐
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จักขุวิญญาณธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาวิญญาณธาตุ
กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

Email arya_ya@hotmail.com

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
๑ ๗ - เจ. ๕๑ (-เว)
๑ ๗ - เจ. ๕๑ (-สัญ)
๑ ๗ - เวทนา สัญญา
- - - เจตสิก ๕๒
- - - เจตสิก ๕๒
- - สัพพ.๗
- - สัพพ.๗
- - สัพพ.๗
- - สัพพ.๗
- - สัพพ.๗
- - อัญญ.๑๐
- - - เจตสิก ๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สมฺปยุตฺตา

Email arya_ya@hotmail.com

สมฺปยุตฺตา

บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา [แรก (B)]

๑๓. สมุทยสจฺเจน
๑๔. มคฺคสจฺเจน
๑๕. มนินฺทฺริเยน
๑๖. สุขินฺทฺริเยน
๑๗. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๑๘. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๑๙. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๒๐. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๒๑. สทฺธินฺทฺริเยน
๒๒. วิริยินฺทฺริเยน
๒๓. สตินฺทฺริเยน
๒๔. สมาธินฺทฺริเยน
๒๕. ปฺญินฺทฺริเยน
๒๖. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๒๗. อฺินฺทฺริเยน
๒๘. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๒๙. อวิชฺชาย
๓๐. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน

โล. ๘ เจ. ๒๑ (-๑)
มัค. ๔ เจ. ๒๘
เจตสิก ๕๒
สุขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ เจ.๔๖ (-เว)
โทสมูลจิต. ๒ เจ.๒๑ (-เว)
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สัทธา)
วิริยสัมปยุตตจิต ๗๓ เจ.๕๑ (-วิริย)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สติ)
สมาธิสัม. ๗๒ เจ.๕๐ (-เอกัค,วิจิ)
โลกียติเหตุกจิต.๓๙ เจ.๓๗ (-ปญญา)
โสดาปตติมัคคจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
มัค.บน.๓ ผล.ต่ํา.๓ เจ. ๓๕ (-ปญ)
อรหัตตผลจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๖ (-โมหะ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)

เตหิ ธมฺเมหิ (B)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

โล. ๘ เจ. ๒๑ (-๑)
สมุทัยสัจจะ
มัค. ๔ เจ. ๒๘
มัคคสัจจะ
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
สุขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
สุขเวทนา
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
ทุกขเวทนา
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ เจ.๔๖ (-เว)
โสมนัสสเวทนา
โทสมูลจิต. ๒ เจ.๒๑ (-เว)
โทมนัสสเวทนา
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
อุเบกขาเวทนา
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สัทธา)
สัทธินทรีย
วิริยสัมปยุตตจิต ๗๓ เจ.๕๑ (-วิริย)
วิริยินทรีย
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สติ)
สตินทรีย
สมาธิสัม. ๗๒ เจ.๕๐ (-เอกัค,วิจิ)
สมาธินทรีย
โลกียติเหตุกจิต.๓๙ เจ.๓๗ (-ปญญา)
ปญญินทรีย
โสดาปตติมัคคจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา) อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย
มัค.บน.๓ ผล.ต่ํา.๓ เจ. ๓๕ (-ปญ)
อัญญินทรีย
อรหัตตผลจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
อัญญาตาวินทรีย
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๖ (-โมหะ)
อวิชชา
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา) สังขาร (ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฯ)

ข.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
๑ ๑ ๑๙ เจ.๒๑ (-โลภ)
๑ ๑ ๒๖ เจ.๒๘ (-อ.ม.๘)
- - เจตสิก ๕๒
๑ ๑ - สัพพ.๖ (-เว)
๑ ๑ - สัพพ.๖ (-เว)
๑ ๑ - เจตสิก ๔๖ (-เว)
๑ ๑ - เจตสิก ๒๑ (-เว)
๑ ๖ - เจตสิก ๔๖ (-เว)
๑ ๑ ๓๕ เจ.๓๗ (-สัทธา)
๑ ๑ ๔๙ เจ.๕๑(-วิริย)
๑ ๑ ๓๕ เจ.๓๗ (-สัทธา)
๑ ๑ ๔๘ เจ.๕๐ (-เอกัค)
๑ ๑ ๓๕ เจ.๓๗ (-ปญญา)
๑ ๑ ๓๓ เจ.๓๕ (-ปญญา)
๑ ๑ ๓๓ เจ.๓๕ (-ปญญา)
๑ ๑ ๓๓ เจ.๓๕ (-ปญญา)
๑ ๑ ๒๔ เจ.๒๖ (-โมหะ)
๑ ๑ ๔๙ เจ.๕๑ (-เจตนา)
นวมนยนิทเทส

๑๓๑

นวมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา

สมฺปยุตฺตา

บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา [แรก (B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

๓๑. สงฺขารปจฺจยา วิฺ าเณน
๓๒. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๓๓. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๓๔. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๓๕. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๓๖. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๓๗. โสเกน
๓๘. ทุกฺเขน
๓๙. โทมนสฺเสน
๔๐. อุปายาเสน
๔๑. สติปฏฐาเนน
๔๒. สมฺมปฺปธาเนน
๔๓. อิทฺธิปาเทน
๔๔. ฌาเนน
๔๕. อปฺปมฺาย
๔๖. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๔๗. ปฺจหิ พเลหิ
๔๘. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ

เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๑ (-โลภ)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-โทส)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๕ (-สติ)
มัคคจิต ๔ เจ.๓๕ (-วิริย)
เจตสิก ๓๓ (-ฉันท วิริย ปญญา)
ฌานจิต ๖๗ เจ.๓๓ (-อ.ฌ. ๕)
รูปาวจรจิต ๑๕ เจ.๓๑ (-อัป ๔)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (อินทรีย ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (-พล ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-โพชฌงค ๘)

เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๑ (-โลภ)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-โทส)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๕ (-สติ)
มัคคจิต ๔ เจ.๓๕ (-วิริย)
เจตสิก ๓๓ (-ฉันท วิริย ปญญา)
ฌานจิต ๖๗ เจ.๓๓ (-อ.ฌ. ๕)
รูปาวจรจิต ๑๕ เจ.๓๑ (-อัป ๔)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (อินทรีย ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (-พล ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-โพชฌงค ๘)

จิต ๘๙
ผัสสะ (ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฯ)
เวทนา (ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฯ)
ตัณหา (ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฯ)
อุปาทาน (ที่เกิดขั้นเพราะอาศัยฯ)
กัมมภวะ (ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฯ)
โทมนัสสเวทนา (หรือ โสกะ)
ทุกขเวทนา
โทมนัสสเวทนา
อุปายาส (หรือ โทสเจตสิก)
สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน
อิทธิบาท
ฌาน
อัปปมัญญา
ปญจินทรีย
พละ
โพชฌงค

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๓
๓
๓
๓

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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๑๓๒

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
- - เจตสิก ๕๒
๑ ๗ ๔๙ เจ.๕๑ (-ผัสสะ)
๑ ๗ - เจ.๕๑ (-เวทนา)
๑ ๑ ๑๙ เจ.๒๑ (-โลภ)
๑ ๑ ๑๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏ)
๑ ๑ ๔๙ เจ.๕๑ (-เจตนา)
๑ ๑ - เจตสิก ๒๑ (-เว)
๑ ๑ - สัพพ.๖ (-เว)
๑ ๑ - เจตสิก ๒๑ (-เว)
๑ ๑ ๑๙ เจ.๒๑ (-โทส)
๑ ๑ ๓๓ เจ.๓๕ (-สติ)
๑ ๑ ๓๓ เจ.๓๕ (-วิริย)
- - ๓๑ เจ.๓๓ (-๓)
๑ ๑ ๓๒ เจ.๓๓ (-๕)
๑ ๑ ๒๙ เจ.๓๑ (-๔)
๑ ๑ ๒๙ เจ.๓๑ (-๕)
๑ ๑ ๒๙ เจ.๓๑ (-๕)
๑ ๑ ๒๖ เจ.๒๘ (-๘)

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
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สมฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)

อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-อ.ม.๘)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-อ.ม.๘)
ผสฺเสน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
เวทนาย
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
สฺาย
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
เจตนาย
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เจตนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เจตนา)
จิตฺเตน
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
อธิโมกฺเขน
สาธิโมกขจิต ๗๘ เจ.๕๐ (-อธิโมก,วิจิ) สาธิโมกขจิต ๗๘ เจ.๕๐ (-อธิโมก,วิจิ)
มนสิกาเรน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-มนสิการ) จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-มนสิการ)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

อริยมรรคฯ
ผัสสะ
เวทนา
สัญญา
เจตนา
จิต ๘๙
อธิโมกข
มนสิการ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
๑ ๑ ๒๖ เจ.๒๘ (-๘)
๑ ๗ ๔๙ เจ.๕๑ (-ผัสสะ)
๑ ๗ - เจ.๕๑ (-เวทนา)
๑ ๗ - เจ.๕๑ (-สัญญา)
๑ ๗ ๔๙ เจ.๕๑ (-เจตนา)
- - เจตสิก ๕๒
๑ ๒ ๔๘ เจ.๕๐ (-อธิโมกข)
๑ ๗ ๔๙ เจ.๕๑ (-มนสิการ)

นวมนยนิทเทส

๑๓๓

นวมนยนิทเทส

๑๓๔

ตารางแสดงการสงเคราะหในนวมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)
สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๑. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ
๒. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ
ธมฺเมหิ
๓. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๔. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๕. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๖. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๗. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๘. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๙. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๑๐. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๑. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ
ธมฺเมหิ
๑๒. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ

สมฺปยุตฺตา

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

เย ธมฺมา [แรก(B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

สุขเวทนา

สุขเวทนา

สุขสหคตจิต ๖๓ เจ.๔๖ (-เวทนา)

๑

-

-

-

เวทนาเจตสิก

ทุกขเวทนา

ทุกขเวทนา

ทุกขสหคตจิต ๓ เจ.๒๑ (-เวทนา)

๑

-

-

-

เวทนาเจตสิก

อุเบกขาเวทนา

อุเบกขาเวทนา

อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)

๑

-

-

-

เวทนาเจตสิก

วิตก วิจาร
วิจาร
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
สเหตุกจิต ๗๑ เจ.๔๖ (-เหตุ ๖)
สเหตุกจิต ๖๙
เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)

วิตก วิจาร
วิจาร
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
สเหตุกจิต ๗๑ เจ.๔๖ (-เหตุ ๖)
สเหตุกจิต ๖๙
เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)

๑
๑
๓

๑

๑

วิตก วิจาร
วิจาร
ปติ
- เวทนาเจตสิก
- เวทนาเจตสิก
๔๔ ๔๖ (-เหตุ ๖)

๓

๑

๑

๔๓ ๔๕ (-เหตุ ๖)

เหตุ ๖

เหตุ ๖

-

-

-

เหตุ ๖

สเหตุกจิต ๖๙
เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)

สเหตุกจิต ๖๙
เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)

สวิตักกสวิจารจิต ๕๕ เจ.๕๐ (-๒)
ทุติยฌานจิต ๑๑ เจ.๓๖ (-วิจาร)
ปติสหคตจิต ๕๑ เจ.๔๖ (-ปติ)
สุขสหคตจิต ๖๓ เจ.๔๖ (-เวทนา)
อุเปกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
เหตุ ๖
เหตุสเหตุกธรรม
หรือ เหตุ ๖ (เวนโม ใน โม2)
สเหตุกจิต ๗๑
เจตสิก ๔๖ (-เหตุ ๖)
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
หรือ เหตุ ๖ (เวนโม ใน โม2)

๓

๑

๑

๔๓ ๔๕ (-เหตุ ๖)

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สมฺปยุตฺตา
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สมฺปยุตฺตา

บทนิทเทส (A)
เตหิ ธมฺเมหิ (B)
เย ธมฺมา [แรก(B)]
เย ธมฺมา [หลัง (A)]
(เครื่องมือที่ ๑)
(เครื่องมือที่ ๒)
๑๓. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ
สเหตุกจิต ๗๑
เหตุ ๖
เหตุ ๖
เหตูหิ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๔๖ (-เหตุ ๖)
๑๔. น เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ
สเหตุกจิต ๗๑
เหตุ ๖
เหตุ ๖
จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๔๖ (-เหตุ ๖)
๑๕. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-อาสวะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-อาสวะ ๓)
อาสวธรรม หรือ อาสวะ อ.ธ. ๓
๑๖. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต ๑๒
อาสวสาสวธรรม
ธมฺเมหิ
เจตสิก ๒๔ (-อาสวะ ๓)
เจตสิก ๒๔ (-อาสวะ ๓)
หรือ อาสวะ อ.ธ. ๓
๑๗. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ
โลภมูลจิต ๘
โลภมูลจิต ๘
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม
จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๑๙ (-อาสวะ ๓)
เจตสิก ๑๙ (-อาสวะ ๓)
หรือ อาสวะ อ.ธ. ๓
๑๘. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน
อกุศลจิต ๑๒
อาสวะ อ.ธ. ๓
อาสวะ อ.ธ. ๓
จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๒๔ (-อาสวะ ๓)
๑๙. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๑๙ (-สัญโญชน ๘) อกุศลจิต ๑๒ เจ.๑๙ (-สัญโญชน ๘)
สัญโญชน ๘
๒๐. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต ๑๒
สัญโญชนสัญโญชนิยธรรม
จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
หรือ สัญโญชน อ.ธ. ๘
๒๑. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนอกุศลจิต ๑๑ (-อุทธัจจ)
อกุศลจิต ๑๑ (-อุทธัจจ)
สัญโญชนสัญโญสัมปยุตตธรรม
สมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
หรือ สัญโญชน อ.ธ. ๘
๒๒. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว
อกุศลจิต ๑๒
สัญโญชน ๘
สัญโญชน ๘
โน จ สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
๒๓. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
โลภมูล.๘ โทสมูล.๒ เจ.๒๓ (-โล,ทิ,โท) โลภมูล.๘ โทสมูล.๒ เจ.๒๓ (-โล,ทิ,โท) คันถะ อ.ธ. ๓ (หรือโลภ ทิฏฐิ โทส)

ข.

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

-

-

-

เหตุ ๖

-

-

-

เหตุ ๖

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๓)

-

-

-

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

-

-

-

๓

๑

๑

อาสวะ อ.ธ.๓

สัญโญชน อ.ธ.๘
๒๑

๒๓ (-๓)

นวมนยนิทเทส

๑๓๕

นวมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๒๔. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๒๕. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๒๖. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๒๗. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๒๘. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๒๙. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ
๓๐. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๓๑. โยเคหิ ธมฺเมหิ
๓๒. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๓๓. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ
จ ธมฺเมหิ

สมฺปยุตฺตา
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒
เจตสิก ๒๓ (-โลภ ทิฏฐิ โทส)
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒
เจตสิก ๒๓ (-โลภ ทิฏฐิ โทส)
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)

คันถะ อ.ธ. ๓

คันถะ อ.ธ. ๓

อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-โอฆะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โอฆะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๑๙ (-โอฆะอ.ธ.๓)

อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-โอฆะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โอฆะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๑๙ (-โอฆะอ.ธ.๓)

โอฆะ อ.ธ. ๓

โอฆะ อ.ธ. ๓

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๑๙ (-โยคะอ.ธ.๓)

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๑๙ (-โยคะอ.ธ.๓)

เย ธมฺมา [แรก(B)]

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เย ธมฺมา [หลัง (A)]
คันถคันถนิยธรรม
หรือ คันถะ อ.ธ. ๓
คันถคันถสัมปยุตตธรรม
หรือ โลภะ ทิฏฐิ
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒
เจตสิก ๒๓ (-คันถะอ.ธ.๓)
โอฆะ อ.ธ. ๓
โอฆโอฆนิยธรรม
หรือ โอฆะ อ.ธ. ๓
โอฆโอฆสัมปยุตตธรรม
หรือ โอฆะ อ.ธ. ๓
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โอฆะอ.ธ.๓)
โยคะ อ.ธ. ๓
(หรือ โลภ ทิฏฐ โมหะ)
โยคโยคนิยธรรม
หรือ โยคะ อ.ธ. ๓
โยคโยคสัมปยุตตธรรม
หรือ โยคะ อ.ธ. ๓

Email arya_ya@hotmail.com

ข.

๑๓๖

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

๓

๑

๑

๒๑

๒๓ (-๓)

๓

๑

๑

๑๗ ๑๙ (-โลภ,ทิ)

-

-

-

คันถะ อ.ธ.๓

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๓)

-

-

-

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๒๒

๒๔ (-๓)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๓)

โอฆะ อ.ธ.๓

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๓๔. โยคสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
โยเคหิ ธมฺเมหิ
๓๕. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๓๖. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ
ธมฺเมหิ
๓๗. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๓๘. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน
จ นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๓๙. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๔๐. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๔๑. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ
จ ธมฺเมหิ
๔๒. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๔๓. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
๔๔. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๔๕. จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ

สมฺปยุตฺตา

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

เย ธมฺมา [แรก(B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

โยคะ อ.ธ. ๓

โยคะ อ.ธ. ๓

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)

-

-

-

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)

นิวรณ อ.ธ. ๘

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

๓

๑

๑

๑๗

๑๙ (-๘)

นิวรณ อ.ธ. ๘

นิวรณ อ.ธ. ๘

ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
ทิฏฐิ

โยคะ อ.ธ.๓

-

-

-

ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
ทิฏฐิ

นีวรณนีวรณิยธรรม
หรือ นิวรณ อ.ธ. ๘
นีวรณนีวรณสัมปยุตตธรรม
หรือ นิวรณ อ.ธ. ๘
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
ปรามาส
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)

๓
-

๑
-

๑
-

๑๘

๒๐ (-ทิฏ)
ทิฏฐิเจตสิก

ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)

ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)

ทิฏฐิ

๓

๑

๑

๑๘

๒๐ (-ทิฏ)

เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

จิต ๘๙
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒

๓
๑
๑
๑

๑
๑
๑

๗
๗
๗

-

เจตสิก ๕๒
-

นิวรณ อ.ธ.๘

นวมนยนิทเทส

๑๓๗

๑๓๘

นวมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๔๖. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ
ธมฺเมหิ
๔๗. จิตฺตสํสฏสมุฏานสหภูหิ
ธมฺเมหิ
๔๘. จิตฺตสํสฏสมุฏานานุปริวตฺตีหิ
ธมฺเมหิ
๔๙. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๕๐. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ
จ ธมฺเมหิ
๕๑. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๒. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน
จ อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๕๓. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๕๔. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ
ธมฺเมหิ
๕๕. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ
ธมฺเมหิ

สมฺปยุตฺตา

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

เย ธมฺมา [แรก(B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

เย ธมฺมา [หลัง (A)]

ข.

จิต ๘๙

จิต ๘๙

เจตสิก ๕๒

๑

๑

๗

-

-

จิต ๘๙

จิต ๘๙

เจตสิก ๕๒

๑

๑

๗

-

-

จิต ๘๙

จิต ๘๙

เจตสิก ๕๒

๑

๑

๗

-

-

โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
ทิฏฐิคตสัม.๔
เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)

โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
ทิฏฐิคตสัม.๔
เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)

๓

๑

๑

๑๘ ๒๐ (-โลภ,ทิ)

๓

๑

๑

๑๘ ๒๐ (-โลภ,ทิ)

๓

๑

๑

๑๗ ๑๙ (-โลภ,ทิ)

โลภ ทิฏฐิ

โลภ ทิฏฐิ

อุปาทาน หรือ โลภะ ทิฏฐิ
อุปาทานอุปาทานิยธรรม
หรือ โลภะ ทิฏฐิ
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตธรรม
หรือ โลภะ ทิฏฐิ
โลภมูลจิต ๘
เจตสิก ๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)

-

-

-

โลภ ทิฏฐิ

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)

กิเลส อ.ธ. ๑๐

๓

๑

๑

๑๕

๑๗ (-๑๐)

๓

๑

๑

๑๕

๑๗ (-๑๐)

๓

๑

๑

๑๕

๑๗ (-๑๐)

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

กิเลสสังกิเลสิกธรรม
หรือ กิเลส อ.ธ. ๑๐
กิเลสสังกิลฏิ ฐธรรม
หรือ กิเลส อ.ธ. ๑๐
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สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
(เครื่องมือที่ ๑)
๕๖. สงฺกิลิฏเหิ เจว โน จ
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๕๗. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๘. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ

สมฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก(B)]

เตหิ ธมฺเมหิ (B)
(เครื่องมือที่ ๒)

กิเลส อ.ธ. ๑๐

กิเลส อ.ธ. ๑๐

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)

อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)

กิเลส อ.ธ. ๑๐

กิเลส อ.ธ. ๑๐

๕๙. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ

วิตก

วิตก

๖๐. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

วิจาร

วิจาร

๖๑. สปฺปตเิ กหิ ธมฺเมหิ

ปติ

ปติ

๖๒. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ

ปติ

ปติ

๖๓. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

สุขเวทนา

สุขเวทนา

อุเบกขาเวทนา

อุเบกขาเวทนา

๖๔. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา [หลัง (A)]
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
หรือ กิเลส อ.ธ. ๑๐
อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
สวิตักกจิต ๕๕
เจตสิก ๕๑ (-วิตก)
สวิจารจิต ๖๖
เจตสิก ๕๑ (-วิจาร)
ปติสหคตจิต ๕๑
เจตสิก ๔๖ (-ปติ)
ปติสหคตจิต ๕๑
เจตสิก ๔๖ (-ปติ)
สุขสหคตจิต ๖๓
เจตสิก ๔๖ (-เวทนา)
อุเปกขาสหคตจิต ๕๕
เจตสิก ๔๖ (-เวทนา)

ข.

กตีหิ ...... สมฺปยุตฺตา ? (B)
เกหิจิ
อา. ธ.
สํ. ธัม. ธัม.

-

-

-

กิเลส อ.ธ.๑๐

๓

๑

๑

-

-

-

กิเลส อ.ธ.๑๐

-

-

-

วิตกเจตสิก

-

-

-

วิจารเจตสิก

-

-

-

ปติเจตสิก

-

-

-

ปติเจตสิก

๑

-

-

-

เวทนาเจตสิก

๑

-

-

-

เวทนาเจตสิก

๑๕

๑๗ (-๑๐)

----------> นยะที่ ๙ จบแลว <---------นวมนยนิทเทส

๑๓๙

ทสมนยนิทเทส

๑๔๐

ทสมนยวิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๑๐ คือ
1. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา แรก ทีไ่ มประกอบกับบทนิทเทส (สวนวิปปยุตตของบทนิทเทส)
2. หา อ.ธ. ของ เย ธมฺมา หลัง ทีไ่ มประกอบกับ เย ธมฺมา แรก (สวนสัมปยุตตของบทนิทเทส + บทนิทเทส หรือ จิตตุปบาทของบทนิทเทส)
3. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ทีไ่ มประกอบกับ เย ธมฺมา หลัง แลวนํามาตัง้ เปนปุจฉาและวิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา วิปปฺ ยุตฺตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑๐
ปุจฉา .............................
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา,
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปฺ ยุตฺตา ?
บทนิทเทส นี้ไมประกอบกับ........................................
อธ. เย ธมฺมา แรก ,
แปล .............................
อธ. เย ธมฺมา แรก เหลานี้ไมประกอบกับ................................
อธ. เย ธมฺมา หลัง ,
..............................
อธ. เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
.............................
วิสัชนา เต ธมฺมา ๑ ๑๐ ๑๐ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่นํามาแสดง)
อธ. เย ธมฺมา หลัง เหลานี้ ไมประกอบกับ ....๑.... ....๑๐.... .....๑๐.... , และไมประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางสวนคือ.........................
แปล ............................
ตัวอยาง รูปกขันธนิทเทส
ปุจฉา รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา,
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ า,
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา,
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ?
แปล รูป ๒๘ นิพพานเหลานั้น ไมประกอบกับ นามขันธ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
แปล รูปขันธนี้ ไมประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒,
และไมประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๕๒.
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหลานี้ไมประกอบกับ รูป ๒๘ นิพพาน,
รูป ๒๘ นิพพานเหลานั้น ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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แสดงการสงเคราะหในทสมนยนิทเทส (อัพภันตรมาติกา)
วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. รูปกฺขนฺเธน
๒. เวทนากฺขนฺเธน
๓. สฺากฺขนฺเธน
๔. สงฺขารกฺขนฺเธน
๕. วิฺาณกฺขนฺเธน
๖. จกฺขายตเนน
๗. โสตายตเนน
๘. ฆานายตเนน
๙. ชิวฺหายตเนน
๑๐. กายายตเนน
๑๑. รูปายตเนน
๑๒. สทฺทายตเนน
๑๓. คนฺธายตเนน
๑๔. รสายตเนน
๑๕. โผฏฐพฺพายตเนน
๑๖. มนายตเนน
๑๗. จกฺขุธาตุยา
๑๘. โสตธาตุยา

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพ
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

เตหิ ธมฺเมหิ (C)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพ
จิต ๘๙
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

เย ธมฺมา [หลัง (AB)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
ทสมนยนิทเทส

๑๔๑

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๙. ฆานธาตุยา
๒๐. ชิวฺหาธาตุยา
๒๑. กายธาตุยา
๒๒. รูปธาตุยา
๒๓. สทฺทธาตุยา
๒๔. คนฺธธาตุยา
๒๕. รสธาตุยา
๒๖. โผฏฐพฺพธาตุยา
๒๗. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๒๘. โสตวิฺาณธาตุยา
๒๙. ฆานวิฺาณธาตุยา
๓๐. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๓๑. กายวิฺาณธาตุยา
๓๒. มโนธาตุยา
๓๓. มโนวิฺาณธาตุยา
๓๔. สมุทยสจฺเจน
๓๕. นิโรธสจฺเจน
๓๖. มคฺคสจฺเจน
๓๗. จกฺขุนฺทฺริเยน

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

เตหิ ธมฺเมหิ (C)

เย ธมฺมา [หลัง (AB)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูล-โมหมูล-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
ฉวิญญาณธาตุจิตตุป.ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน
โท-โม-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
โสตวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
ฆานวิญญาณธาตุจติ ตุปบาท
ชิวหาวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
กายวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
มโนธาตุจิตตุปบาท
มโนวิญญาณธาตุจิตตุปบาท
โลภมูลจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
มัคคจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

๑๔๒

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๒ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรุป นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๓๘. โสตินฺทฺริเยน
๓๙. ฆานินฺทฺริเยน
๔๐. ชิวฺหินฺทฺริเยน
๔๑. กายินฺทฺริเยน
๔๒. อิตฺถินฺทฺริเยน
๔๓. ปุริสินฺทฺริเยน
๔๔. มนินฺทฺริเยน
๔๕. สุขินฺทฺริเยน
๔๖. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๔๗. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๔๘. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๔๙. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๕๐. สทฺธินฺทฺริเยน
๕๑. วิริยินฺทฺริเยน
๕๒. สตินฺทฺริเยน
๕๓. สมาธินฺทฺริเยน
๕๔. ปฺญินฺทฺริเยน
๕๕. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๕๖. อฺินฺทฺริเยน

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
ทุก-โส-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-โส-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โส-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โส-โทมนัสส.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อวิริยจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อวิริยจิต-วิจิกิจฉา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อโสภณ-ญาณวิป-โลกุต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย-มัค.บ.-ผล.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย-โสตาปตติมัค-อรผ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

เตหิ ธมฺเมหิ (C)
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

เย ธมฺมา [หลัง (AB)

เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
ทุก-โส-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท
สุข-โส-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน ทุกขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท
สุข-ทุก-โท-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โสมนัสสสหคตจิตตุปบาท
สุข-ทุก-โส-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูลจิตตุปบาท
สุข-ทุก-โส-โทมนัสส.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โสภณจิตตุปบาท
อวิริยจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
วิริยสัมปยุตตจิตตุปบาท
อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โสภณจิตตุปบาท
อวิริยจิต-วิจิกิจฉา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สมาธิสัมปยุตตจิตตุปบาท
อโสภณ-ญาณวิป-โลกุต.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียติเหตุกจิตตุปบาท
โลกีย-มัค.บ.-ผล.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โสตาปตติมัคคจิตตุปบาท
โลกีย-โสตาปตติมัค-อรผ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
มัค.ตุป.บ. ผล.ตุป.ต่ํา.

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๔๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ วิจิ. สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
ทสมนยนิทเทส

๑๔๓

๑๔๔

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๕๗. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๕๘. อวิชฺชาย
๕๙. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๖๐. สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน
๖๑. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๖๒. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๖๓. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๖๔. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๖๕. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๖๖. รูปภเวน
๖๗. อรูปภเวน
๖๘. จตุโวการภเวน
๖๙. เอกโวการภเวน
4
5

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

เตหิ ธมฺเมหิ (C)

โลกีย-มัค-ผลจิตตุป.บต. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย-มัค-ผลจิตตุป.บต. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
วิบาก-กิริยา-มัค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
วิบาก-กิริยา-มัค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
โท-โม-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โท-โม-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โท-โม-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โท-โม-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
วิบาก-กิริยา-มัค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
วิบาก-กิริยา-มัค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
จิต เจตสิก. ที่เปนกามภวะ อรูปภวะ
จิต เจตสิก. ที่เปนกามภวะ อรูปภวะ
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผลจิตตุปบาท
กามภวะ รูปภวะ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป.
กามภวะ รูปภวะ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป.
ติชรูป นิพพาน
ติชรูป นิพพาน
เอกโวการภวะ ปญจโวการภวะ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป. เอกโวการภวะ ปญจโวการภวะ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป.
ติชรูป นิพพาน
ติชรูป นิพพาน
4
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

เย ธมฺมา [หลัง (AB)
อรหัตตผลจิตตุปบาท
อกุศลจิตตุปบาท
อกุศล-โลกียกุศลจิตตุปบาท
นามขันธ ๔
นามขันธ ๔
นามขันธ ๔
โลภมูลจิตตุปบาท
โลภมูลจิตตุปบาท
อกุศล-โลกียกุศลจิตตุปบาท

3

เอกโวการภวนิทเทส ในหลักสูตรใช “จิต เจตสิกที่เปนปญจโวการภวะ จตุโวการภวะ กุศล อกุศล กิริยา ผลจิตตุปบาท”
เอกโวการภวนิทเทส ในหลักสูตรใช “เอกโวการภวะ” อสัญญีภวนิทเทส ในหลักสูตรใช “อสัญญีภวะ”
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

รูปภวะ

x

อรูปภวะ

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๒ สุ นิพ

จตุโวการภวะ

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๒ สุ นิพ

รูป ๒๘ นิพพาน 5

๔

x

๑

๓

๗

อสัญญีภวนิทเทส ในหลักสูตรใช “จิต เจตสิกที่เปนสัญญีภวะ จตุโวการภวะ กุศล อกุศล กิริยา ผลจิตตุปบาท”
Email arya_ya@hotmail.com

-

๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔) ๑
สัญญี ฯ อสัญญี ฯ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป.
๗๑. เนวสฺีนาสฺีภเวน
ติชรูป นิพพาน
๗๒. โสเกน
สุข-ทุก-โส-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพ
๗๓. ปริเทเวน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
๗๔. ทุกฺเขน
สุข-โส-โท-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๗๕. โทมนสฺเสน
สุข-ทุก-โส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๗๖. อุปายาเสน
โลภมูล-โมหมูล-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๗๗. สติปฏฐาเนน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๗๘. สมฺมปฺปธาเนน
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๗๙. อิทฺธิปาเทน
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๐. ฌาเนน
อฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๑. อปฺปมฺาย
กามาวจร-อรูปา-โลกุ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๘๒. ปฺจินฺทฺริเยหิ
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๓. ปฺจหิ พเลหิ
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๔. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๕. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๘๖. ผสฺเสน
รูป ๒๘ นิพพาน
๘๗. เวทนาย
รูป ๒๘ นิพพาน
๗๐. อสฺีภเวน

เตหิ ธมฺเมหิ (C)

เย ธมฺมา [หลัง (AB)

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน ๒
สัญญี ฯ อสัญญี ฯ กุ-อกุ-กิ-ผล.ตุป.
เนวสัญญีนาสัญญีภวะ
ติชรูป นิพพาน
สุข-ทุก-โส-อุเปกขาสหคต.ตุป. รูป ๒๘ นิพ
โทสมูลจิตตุปบาท
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-โส-โท-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทุกขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท
สุข-ทุก-โส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูลจิตตุปบาท
โลภมูล-โมหมูล-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทสมูลจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
มัคคจิตตุปบาท
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
มัคคจิตตุปบาท
อฌานจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ฌานจิตตุปบาท
กามาวจร-อรูปา-โลกุ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
รูปาวจรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โลกุตตรจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๔ ๑ ๗
๕๒
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๒ สุ นิพ
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๖
๗
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๐
๑๐

๓๐ สุ นิพ
๕๒
๔๕ สุ นิพ
๓๐ สุ นิพ
๓๐ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๔ สุ นิพ
๑๗ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
๑๖ สุ นิพ
สุขุมรูป นิพ
สุขุมรูป นิพ

ทสมนยนิทเทส

๑๔๕

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

สฺาย
เจตนาย
จิตฺเตน
อธิโมกฺเขน
มนสิกาเรน

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา [แรก (C)]

เตหิ ธมฺเมหิ (C)

เย ธมฺมา [หลัง (AB)

รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปญจ-วิจิกิจฉา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทวิปญจ-วิจิกิจฉา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)
สาธิโมกขจิตตุปบาทป.
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (หรือ นามขันธ ๔)

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

๑๔๖

เต ธมฺมา ... วิปฺปยุตฺตา ? (C)
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม ธัม
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๑ ๑๐ ๑๕ วิจิ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

แสดงการสงเคราะหในทสมนยนิทเทส (พาหิรมาติกา)
วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๙๓. กุสเลหิ ธมฺเมหิ

อกุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศลจิตตุปบาท

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๔ สุ นิพ

๙๔. อกุสเลหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๙๕. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

สุขสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๕ ๕ สุ นิพ

๙๖. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ ธมฺเมหิ
๙๗. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
ธมฺเมหิ
๙๘. วิปาเกหิ ธมฺเมหิ

สุข-โสมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศล-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

สุข-โสมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-อกุศล-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

ทุกขสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๕ ๓๐ สุ นิพ

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิพ

วิปากจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๐ ๑๔ สุ นิพ

วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

๑๐๐. เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺเมหิ

กุศล-อกุศล-วิปากจิตตุปบาท

กุศล-อกุศล-วิปากจิตตุปบาท

กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพ

x x ๕

-

๑๐๑. อนุปาทินฺนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ

วิบาก-มัคคจิตตุปบาท

วิบาก-มัคคจิตตุปบาท

โลกียกุศล-อกุศล-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

x x ๕

-

๑๐๒. อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

x x

-

๑๐๓. สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑๐๔. อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

บทนิทเทส

๙๙. วิปากธมฺมธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา

๖

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
x x

๖

ทสมนยนิทเทส

-

๑๔๗

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๑๔๘

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.

๑๐๗. อวิตกฺกาวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

ทวิปญจ-ทุติย-ตติย-จตุตถ-ปญจฌาน.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน
กาม-ปฐม-ตติย-จตุตถ-ปญจฌาน.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน
สวิตักกสวิจารจิตตุปบาท

ทวิปญจ-ทุติย-ตติย-จตุตถ-ปญจฌาน.ตุป.
สวิตักกสวิจารจิตตุปบาท
๑ ๑๐ ๑๕ สุขุมรูป นิพ
รูป ๒๘ นิพพาน
กาม-ปฐม-ตติย-จตุตถ-ปญจฌาน.ตุป.
ทุติยฌานจิตตุปบาท
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๕ สุ นิพ
รูป ๒๘ นิพพาน
สวิตักกสวิจารจิตตุปบาท
อวิตักกอวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน x x ๑
-

๑๐๘. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ

สุข-ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

สุข-ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

ปติสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖

๑๐๙. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน ทุก-โทมนัส-อุเปกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

สุขสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๕ ๕ สุ นิพ

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิพ

โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉาสัม.ตุป.

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุทธัจจสัมปยุตตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิพ

โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉาสัม.ตุป.

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๐๕. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๑๐๖. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ

๑๑๐. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.

สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป. รูป ๒๘ นิพ สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป. รูป ๒๘ นิพ
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม- ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัมภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม- ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัมภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ
วิบาก-กิริยา-มัคค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
วิบาก-กิริยา-มัคค.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุทธัจจสัมปยุตตจิตตุปบาท
อกุศล-โลกียกุศลจิตตุปบาท

Email arya_ya@hotmail.com

๕ สุ นิพ

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๑๑๖. อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ

โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

มัคคจิตตุปบาท

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

๑๑๗. เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ

โลกีย-อรหัตตผล.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

โลกีย-อรหัตตผล.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

มัคคจิต-ผลจิต.ตุป.บต.

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

๑๑๘. อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ

โลกีย-มัคค-ผล.ตุป.บต. รูป ๒๘ นิพพาน

โลกีย-มัคค-ผล.ตุป.บต. รูป ๒๘ นิพพาน

อรหัตตผลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

๑๑๙. มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ

กามาวจร-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กามาวจร-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

มหัคคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๗ สุ นิพ

๑๒๐. อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา

x x

๖

-

๑๒๑. ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

มหัคค-อัปปมา-บัญญัติตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ มหัคค-อัปปมา-บัญญัติตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

ปริตฺตารัมมณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๐ ๒ สุ นิพ

๑๒๒. มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

ปริตตา-อัปปมา-บัญญัติตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ ปริตตา-อัปปมา-บัญญัติตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

มหัคคตารัมมณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖

๑๒๓. อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

ปริตตา-มหัคค-บัญญัตตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ ปริตตา-มหัคค-บัญญัตตา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

อัปปมาณารัมมณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

๑๒๔. หีเนหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๒๕. ปณีเตหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

x x

๕ สุ นิพ

๖

-

๑๒๖. มิจฺฉตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ

สัมมัตต-อนิยตจิตตุปบาท 6

สัมมัตต-อนิยตจิตตุปบาท

มิจฉัตตนิยตจิตตุปบาท.

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิพ

๑๒๗. สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ

มิจฉัตต-อนิยตจิตตุปบาท 7

มิจฉัตต-อนิยตจิตตุปบาท

สัมมัตตนิยตจิตตุปบาทฮ

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ

6
7

5

6

หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (เวน ชวนะดวงที่ ๗ ของทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ โทสมูลจิต ๒ ที่เปนมิจฉาทิฏฐิและปญจานันตริยกรรม ) รูป ๒๘ นิพพาน
หรือ โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทสมนยนิทเทส

๑๔๙

๑๕๐

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส
๑๒๘. มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๒๙. มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๑๓๐. มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ
๑๓๑. อนุปฺปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๑๓๒. อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๓๓. อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๓๔. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๓๕. อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๑๓๖. พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมมีมัคเปนอารมณ)
รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมกระทํามัคเปนอธิบดี)
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนปจจุบันอดีต
วิปากจิตตุปบาท ที่เปนอนาคต
ปจจุปปนนา-อนาคตา-อัปปมาณาปญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ปจจุปปนนา-อตีตา-อัปปมาณาปญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อตีตา-อนาคตา-อัปปมาณาบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
พหิทธา-นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
อัชฌัตตา-นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

เย ธมฺมา

จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมมีมัคเปนอารมณ)
มัคคารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
มัคคจิตตุปบาท
จิต ๘๙ เจ.๕๒ (ที่ไมกระทํามัคเปนอธิบดี)
มัคคาธิปติจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
จิต ๘๙ เจ.๕๒ ที่เปนปจจุบันอดีต
กุศล-อกุศล-กิริยา.ตุป. ที่เปนอนาคต
วิปากจิตตุปบาท ที่เปนอนาคต
รูป ๒๘ นิพพาน
ปจจุปปนนา-อนาคตา-อัปปมาณาอตีตารัมมณจิตตุปบาท
ปญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ปจจุปปนนา-อตีตา-อัปปมาณาอนาคตารัมมณจิตตุปบาท
ปญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อตีตา-อนาคตา-อัปปมาณาปจจุปปนนารัมมณจิตตุปบาท
บัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
พหิทธา-นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
อัชฌัตตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
อัชฌัตตา-นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
พหิทธารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๙ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
x x ๕

-

๑ ๑๐ ๑๖

๕ สุ นิพ

๑ ๑๐ ๑๖ ๒ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ ๒ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ ๓ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

๑๓๘. สนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

อัชฌัตตา-พหิทธารัมมณ (แนนอน) นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔

อัชฌัตตา-พหิทธารัมมณ (แนนอน) นัตถิภาวบัญญัตตารัมมณจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔

๑๓๙. อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

๑๔๐. เหตูหิ ธมฺเมหิ

๑๓๗. อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.

อัชฌัตตพหิทธารัมมณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๐ ๓ สุ นิพ

รูป ๒๘ นิพพาน

๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

๑๔๑. สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

๑๔๒. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

๑๔๓. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ

โมห-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โมห-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลภ-โทส-โสภณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ วิจิ. สุ นิพ

๑๔๔. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

โมห-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลภ-โทส-โสภณจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ วิจิ. สุ นิพ

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ

อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สเหตุกจิตตุปบาท

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๑ ๑๐ ๑๖ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๔๕. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ โมห-อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๑๔๖. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๑๔๗. น เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
อเหตุกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๑๔๘. อปฺปจฺจเยหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

ทสมนยนิทเทส

๑๕๑

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๑๔๙. อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๕๐. สนิทสฺสเนหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๕๑. สปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๕๒. รูปหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๔ ๑ ๗ เจตสิก ๕๒

๑๕๓. โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๑๕๔. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๑๕๕. อนาสเวหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

x x ๖
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
x x ๖
-

๑๕๖. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๕๗. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ
๑๕๘. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๕๙. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ
ธมฺเมหิ
๑๖๐. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลภมูลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๑๖๑. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา

๑๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส
๑๖๒. อสฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๑๖๓. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท
๑๖๔. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ จ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท
ธมฺเมหิ
๑๖๕. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ
อุทธัจจ-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ อุทธัจจ-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพ โลภ-โทส-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท
จ ธมฺเมหิ
๑๖๖. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท
สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๑๖๗. สฺโชนวิปฺปยุตฺเตหิ อสฺโชนิเยหิ
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๑๖๘. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท
๑๖๙. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๗๐. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
x x ๖
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๖ สุ นิพ
x x

๖

-

โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๖ สุ นิพ

๑๗๑. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๑๗๒. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ จ ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ

โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๖ สุ นิพ

ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิพ

ทสมนยนิทเทส

๑๕๓

๑๕๔

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.

๑๗๓. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ คนฺเถหิ
โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน โมห-กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท
ธมฺเมหิ
๑๗๔. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ อคนฺถนิเยหิ
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๑๗๕. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๗๖. อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ

x x

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๖ สุ นิพ
x x

๖

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๑๗๗. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๗๘. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๗๙. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๑๘๐. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โอเฆหิ
ธมฺเมหิ
๑๘๑. โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลภมูลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๑๘๒. โยเคหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑๘๓. อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๘๔. โยคสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

x x

๖

-

๖

-

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๑๘๕. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลภมูลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๑๘๙. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑๙๐. อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๑๘๖. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๘๗. โยคสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โยเคหิ
ธมฺเมหิ
๑๘๘. โยควิปฺปยุตฺเตหิ อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ

๑๙๑. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา

๑๙๒. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ ธมฺเมหิ กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๑๙๓. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๑๙๔. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ นีวรเณหิ
กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๑๙๕. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
โลกียจิตตุปบาท
ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
๑๙๖. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
รูป ๒๘ นิพพาน

โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน

x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ
x x

x x

๖

๖

-

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิพ
ทสมนยนิทเทส

๑๕๕

๑๕๖

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๑๙๗. อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
๑๙๘. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
๑๙๙. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
๒๐๐. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ อปรามฏเหิ
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ
๒๐๑. สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
นามขันธ ๔

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
x x ๖
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิพ
x x

๖

-

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗
๕๒

๒๐๓. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

๒๐๔. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

๒๐๕. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๒๐๖. จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗
๕๒

๒๐๗. จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๒๐๘. จิตฺตวิสํสฏเหิ ธมฺเมหิ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ
๔ ๑ ๗
๕๒

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

๒๐๒. อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

๒๐๙. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส
๒๑๐. จิตฺตสํสฏสมุฏานสหภูหิ ธมฺเมหิ
๒๑๑. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหินุปริวตฺตหี ิ
ธมฺเมหิ
๒๑๒. อุปาทาธมฺเมหิ
๒๑๓. อนุปาทินฺเนหิ ธมฺเมหิ

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

รูป ๒๘ นิพพาน

รูป ๒๘ นิพพาน

นามขันธ ๔

๑ ๑๐ ๑๐ สุขุมรูป นิพ

นามขันธ ๔

นามขันธ ๔

รูป ๒๘ นิพพาน

โลกียวิปากจิตตุปบาท
โลกียวิปากจิตตุปบาท
กุศล-อกุศล-กิริยา-ผล.ตุป. รูป ๒๘ นิพ
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
๒๑๔. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
โลภมูลจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
๒๑๕. อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
๒๑๖. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
โลภมูลจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
๒๑๗. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ จ
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โลภมูลจิตตุปบาท
ธมฺเมหิ
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
๒๑๘. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท ทิฏฐิวิป-โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
จ ธมฺเมหิ
๒๑๙. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โทส-โมห-กุศล-วิบาก-กิริยาจิตตุปบาท
โลภมูลจิตตุปบาท
อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
๒๒๐. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ อนุปาทานิเยหิ
โลกียจิตตุปบาท
โลกียจิตตุปบาท
โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
ธมฺเมหิ

๔ ๑ ๗

๕๒

x x ๕

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๑ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖ ๓๐ สุ นิพ
x x

๖
ทสมนยนิทเทส

-

๑๕๗

๑๕๘

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๒๒๒. อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๒๒๓. สงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๒๒๔. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๒๒๕. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

๒๒๖. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๒๒๗. สงฺกิลิฏเหิ เจว โน จ กิเลเสหิ
ธมฺเมหิ
๒๒๘. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๒๒๙. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ
ธมฺเมหิ
๒๓๐. กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ อสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉาสัม.ตุป.

๒๒๑. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ

๒๓๑. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

x x

x x

๖

๖

-

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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วิปฺปยุตฺตา
บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม- ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
๒๓๓. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-อุท-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม- ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่นําไปอบาย) -ทิฏฐิคตสัม๒๓๔. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
-วิจิกิจฉา-กุ-วิ-กิ.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน
๒๓๕. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ
อวิตักกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
อวิตักกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน
๒๓๒. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา
ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุทธัจจสัมปยุตตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิพ

โลภมูล-โทสมูล-วิจิกิจฉาสัม.ตุป.

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

ทิฏฐิวิป-โทสมูล (ที่ไมนําไปอบาย)
-อุทธัจจสัมปยุตตจิตตุปบาท
สวิตักกจิตตุปบาท

๒๓๖. อวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ

สวิตักกจิตตุปบาท

สวิตักกจิตตุปบาท

อวิตักกจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๒๓๗. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

สวิจารจิตตุปบาท

๒๓๘. อวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

๒๔๑. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

สวิจารจิตตุปบาท
สวิจารจิตตุปบาท
สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌาน.ตุป. สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌาน.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน (หรือ อัปปติกธรรม)
รูป ๒๘ นิพพาน
สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌาน.ตุป. สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา-จตุตถฌาน.ตุป.
รูป ๒๘ นิพพาน
รูป ๒๘ นิพพาน
ทุก-โทมนัส-อุเบกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน ทุก-โทมนัส-อุเบกขา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

๒๔๒. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

อุเปกขาสหคตจิตตุปบาท

๒๔๓. น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ

กามาวจรจิตตุปบาท

กามาวจรจิตตุปบาท

มหัคคต-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

๒๓๙. สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ
๒๔๐. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๗ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๕ สุขุมรูป นิพ
x x ๑

-

๑ ๑๐ ๑๕ สุขุมรูป นิพ

อวิจารจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

x x ๑

-

ปติสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖

๕ สุ นิพ

ปติสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖

๕ สุ นิพ

สุขสหคตจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๕ ๕ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๑ ๕ สุ นิพ
x x

๖
ทสมนยนิทเทส

-

๑๕๙

๑๖๐

ทสมนยนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา

๒๔๔. รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ

กามา-อรูปา-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน กามา-อรูปา-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

รูปาวจรจิตตุปบาท

เต ธมฺมา ......... วิปฺปยุตตฺ า ?
เกหิจิ
ข. อา. ธ.
ธัม. ธัม.
๑ ๑๐ ๑๖ ๑๗ สุ นิพ

๒๔๕. อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ

กามาวจร-รูปาวจร-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพ กามาวจร-รูปาวจร-โลกุตตร.ตุป. รูป ๒๘ นิพ

อรูปาวจรจิตตุปบาท

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๒ สุ นิพ

บทนิทเทส

วิปฺปยุตฺตา
เย ธมฺมา

เตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา

๒๔๖. อปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๒๔๗. นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ

โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

โลกีย-ผลจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

มัคคจิตตุปบาท

๒๔๘. นิยเตหิ ธมฺเมหิ

อนิยตธรรม

อนิยตธรรม

นิยตธรรม

๒๔๙. อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ

โลกียจิตตุปบาท

โลกียจิตตุปบาท

โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน

๒๕๐. สรเณหิ ธมฺเมหิ

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

กุศล-วิบาก-กิริยา.ตุป. รูป ๒๘ นิพพาน

อกุศลจิตตุปบาท

----------> นยะที่ ๑๐ จบแลว <----------

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

x x

๖

-

๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ สุ นิพ
๑ ๑๐ ๑๖
x x

๖

๔ สุ นิพ
-

๑ ๑๐ ๑๖ ๒๕ สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

เอกาทสมนยสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
-เงื่อนไขของ เย ธมฺมา คือ มีขันธ อายตนะ ธาตุ เหมือนกันกับบทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๑๑ คือ
-นยะที่ ๔ กับนยะที่ ๑๑ มี "เย ธมฺมา" เดียวกัน
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ใหไดตามเงื่อนไข (นยะที่ ๔ ตอนแรก)
๒. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบกับ "เย ธมฺมา" ได (หาจาก อธ. สัมปยุตต ที่ประกอบกับ "เย ธมฺมา")
๓. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ไมประกอบกับ "เย ธมฺมา" ได (หาจาก อธ. วิปปยุตต ที่ไมประกอบกับ "เย ธมฺมา")
๔. นําสิง่ ที่หาไดจากขอ ๑, ขอ ๒ และขอ ๓ มาตัง้ เปนปุจฉา และวิสชั นาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑๑
ปุจฉาที่ ๑
.............................
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
อธ. เย ธมฺมา
บทนิทเทส นี้นับสงเคราะห............................โดยความเป
แปล
.............................
น............ขันธ............อายตนะ.............ธาตุได,
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
............................
ปุจฉาที่ ๒
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ชื่อขันธ อายตนะ ธาตุ
ของบทนิทเทส
แปล
ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?

วิสัชนา

เต ธมฺมา ๓ ๑ ๗ สมฺปยุตฺตา, เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่แสดง)
๑ ๑๐ ๑๐ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.

ตัวอยาง สมุทยสัจจนิทเทส
ปุจฉาที่ ๑ สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
สมุทยสัจจะนี้ นับสงเคราะหสังขารขันธเจตสิก ๔๙ (เวนโลภ) โดยความเปนสังขารขันธ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได, สังขารขันธเจตสิก ๔๙ เหลานั้น ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา, เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. (๓ ๑ ๗ / โลภ, เวทนา สัญญา โลภ)
สังขารขันธเจตสิก ๔๙ เหลานั้น ประกอบกับขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗
และประกอบกับสังขารขันธบางสวน คือ โลภเจตสิก ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวนคือ เวทนา สัญญา โลภเจตสิก.
เอกาทสมนยนิทเทส

๑๖๑

เอกาทสมนยนิทเทส

๑๖๒

ปุจฉาที่ ๒ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ? ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
ไมประกอบกับรูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไมประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวนคือ สุขุมรูป นิพพาน.
ตารางแสดงการสงเคราะหในเอกาทสมนยนิทเทส
....สงฺคเหน สงฺคหิตา
บทนิเทส (A)
๑. สมุทยสจฺเจน
๒. มคฺคสจฺเจน
๓. อิตฺถินฺทฺริเยน
๔. ปุริสินฺทฺริเยน
๕. สุขินฺทฺริเยน
๖. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๗. โสมนสฺสินฺทฺริเยน
๘. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๙. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๑๐. สทฺธินฺทฺริเยน
๑๑. วิริยินฺทฺริเยน
๑๒. สตินฺทฺริเยน
๑๓. สมาธินฺทฺริเยน
๑๔. ปฺญินฺทฺริเยน

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โลภ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อ.ม. ๘)
สุขุมรูป ๑๕ (-อิตถีภาวรูป)
สุขุมรูป ๑๕ (-ปุริสภาวรูป)
ทุก-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-สัทธา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-วิริยะ)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-สติ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เอกัคค.)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)

ข. อา. ธ.
สํ
สํ
รูป
รูป
เว
เว
เว
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เต ธมฺมา (B)

ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สุขุมรูป ๑๕
ธัม
สุขุมรูป ๑๕
ธัม ทุก-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
ธัม สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
ธัม สุข-ทุก-โทมนัส-อุเบกขา
ธัม สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
ธัม สุข-ทุก-โสมนัส-โทมนัส
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

ข. อา.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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....สมฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
ธ.
สํ ธัม ธัม
๗ โลภ
เว สัญ โล
๗ อม.๘ เว สัญ อม.๘
- - ๗ - เจ.๕๑ (-เวทนา)
๗ - เจ.๕๑ (-เวทนา)
๗ - เจ.๕๐ (-เวทนา)
๗ - เจ.๔๗ (-เวทนา)
๒ - เจ.๕๐ (-เวทนา)
๗ สัทธา เว สัญ สัทธา
๗ วิริย เว สัญ วิริย
๗ สติ
เว สัญ สติ
๗ เอกัคคตา เว สัญ เอกัคคตา
๗ ปญญา เว สัญ ปญญา

....วิปฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
๑
๑
๔
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๐
๑
๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐
๗
๗
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

เกหิจิ
ธัม ธัม
สุ นิพ
สุ นิพ
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สุ นิพ
สุ นิพ
ปติ สุ นิพ
โท.๔ สุ นิพ
วิจิ. สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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....สงฺคเหน สงฺคหิตา
บทนิเทส (A)
๑๕. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๑๖. อฺินฺทฺริเยน
๑๗. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๑๘. อวิชฺชาย
๑๙. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๒๐. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๒๑. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๒๒. ตณฺหายปจฺจยา อุปาทาเนน
๒๓. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๒๔. โสเกน
๒๕. ปริเทเวน
๒๖. ทุกฺเขน
๒๗. โทมนสฺเสน
๒๘. อุปายาเสน
๒๙. สติปฏฐาเนน
๓๐. สมฺมปฺปธาเนน
๓๑. อปฺปมฺาย
๓๒. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๓๓. ปฺจหิ พเลหิ
๓๔. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-ปญญา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โมห)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เจตนา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ผัสส)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โลภ)
สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โลภ ทิ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-เจตนา)
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
อปริเทวจิตตชสัทท-อุตุชสัททะ
สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สังขารขันธเจ. ๔๙ (โทส)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-สติ)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-วิริย)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อัป.๔)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อิน. ๕)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-พละ ๕)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-โพช. ๘)

ข. อา. ธ.
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
เว
รูป
เว
เว
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
สัท
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เต ธมฺมา (B)

ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๘
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
สัท อปริเทวจิตตชสัทท-อุตุชสัททะ
ธัม สุข-โสมนัส-โทมนัส-อุเบกขา
ธัม สุข-ทุก-โสมนัส-อุเบกขา
ธัม
สังขารขันธเจ. ๔๙
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐
ธัม
สังขารขันธเจ. ๕๐

ข. อา.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

....สมฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
ธ.
สํ ธัม ธัม
๗ ปญญา เว สัญ ปญญา
๗ ปญญา เว สัญ ปญญา
๗ ปญญา เว สัญ ปญญา
๗ โมห เว สัญ โมห
๗ เจตนา เว สัญ เจตนา
๗ ผัสส เว สัญ ผัสส
๗ โลภ เว สัญ โลภ
๗ โลภ ทิฏ เว สัญ โลภ ทิฏ
๗ เจตนา เว สัญ เจตนา
๗ - เจ.๔๗ (-เวทนา)
- ๗ - เจ.๕๑ (-เวทนา)
๗ - เจ.๔๗ (-เวทนา)
๗ โทส เว สัญ โทส
๗ สติ
เว สัญ สติ
๗ วิริย เว สัญ วิริย
๗ อัป.๔ เว สัญ อัป.๔
๗ อิน.๕ เว สัญ อินทรีย ๕
๗ พล.๕ เว สัญ พละ ๕
๗ โพช.๗ เว สัญ โพชฌง ๗

....วิปฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๗
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

เกหิจิ
ธัม ธัม
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
โท.๔ สุ นิพ
เจตสิก ๕๒
สุ นิพ
โท.๔ สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

เอกาทสมนยนิทเทส

๑๖๓

๑๖๔

เอกาทสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน สงฺคหิตา
บทนิเทส (A)
๓๕. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน
๓๖. ผสฺเสน
๓๗. เจตนาย
๓๘. อธิโมกฺเขน
๓๙. มนสิกาเรน
๔๐. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๔๑. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๔๒. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๔๓. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๔๔. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ
๔๕. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๔๖. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๔๗. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๔๘. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๔๙. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
๕๐. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๕๑. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๒. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
๕๓. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
สังขารขันธเจ. ๕๐ (-อ.ม. ๘)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ผัสส)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-เจตนา)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-อธิโมก)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-มนสิ.)
สังขารขันธเจ. ๔๔ (-เหตุ ๖)
สังขารขันธเจ. ๔๕ (-เหตุ ๖)
สังขารขันธเจ. ๔๕ (-เหตุ ๖)
สังขารขันธเจ.๔๗ (-อาสว ๓)
สังขารขันธเจ.๔๗ (-อาสว ๓)
สังขารขันธเจ.๔๘ (-อาสว ๓)
สังขารขันธเจ.๔๒ (-สัญ. ๘)
สังขารขันธเจ.๔๒ (-สัญ. ๘)

ข. อา. ธ.
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ข. อา.

ข. อา. ธ.

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

สังขารขันธเจ.๔๓ (-สัญ. ๘) สํ

ธัม ธัม

สังขารขันธเจ.๔๓

๓ ๑ ๗ สัญโยช ๘ เว สัญ สัญโญช ๘ ๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๔๗ (-คันถ ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-คันถ ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โล ทิ)
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โอฆ ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โอฆ ๓)

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๗

๓
๓
๓
๓
๓

สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๑
๑
๑
๑
๑
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๗
๗
๗
๗
๗

คันถะ ๓
คันถะ ๓
โลภ ทิฏ
โอฆะ ๓
โอฆะ ๓

เว สัญ คันถะ ๓
เว สัญ คันถะ ๓
เว สัญ โลภ ทิฏ
เว สัญ โอฆะ ๓
เว สัญ โอฆะ ๓

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

เกหิจิ
ธัม ธัม
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๕๐
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๔
สังขารขันธเจ. ๔๕
สังขารขันธเจ. ๔๕
สังขารขันธเจ.๔๗
สังขารขันธเจ.๔๗
สังขารขันธเจ.๔๘
สังขารขันธเจ.๔๒
สังขารขันธเจ.๔๒

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

....วิปฺปยุตฺตา ?

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

เต ธมฺมา (B)

....สมฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
ธ.
สํ ธัม ธัม
๗ อม.๘ เว สัญ อม.๘
๗ ผัสส เว สัญ ผัสส
๗ เจตนา เว สัญ เจตนา
๗ อธิโมก เว สัญ อธิโมก
๗ มนสิ. เว สัญ มนสิ.
๗ เหตุ ๖ เว สัญ เหตุ ๖
๗ เหตุ ๖ เว สัญ เหตุ ๖
๗ เหตุ ๖ เว สัญ เหตุ ๖
๗ อาสวะ ๓ เว สัญ อาสวะ ๓
๗ อาสวะ ๓ เว สัญ อาสวะ ๓
๗ อาสวะ ๓ เว สัญ อาสวะ ๓
๗ สัญโยช ๘ เว สัญ สัญโญช ๘
๗ สัญโยช ๘ เว สัญ สัญโญช ๘

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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....สงฺคเหน สงฺคหิตา
บทนิเทส (A)
๕๔. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๕. โยเคหิ ธมฺเมหิ
๕๖. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๕๗. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๕๘. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๕๙. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๖๐. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๑. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๖๒. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๖๓. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๖๔. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๖๕. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ
ธมฺเมหิ
๖๖. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๖๗. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ
๖๘. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๖๙. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

ข. อา. ธ.

เต ธมฺมา (B)

ข. อา.

....วิปฺปยุตฺตา ?
ข. อา. ธ.

สํ
สํ
สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๘
สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๗
สังขารขันธเจ. ๔๘
สังขารขันธเจ. ๔๒
สังขารขันธเจ. ๔๒

๓
๓
๓
๓
๓
๓

สังขารขันธเจ. ๔๒ (-๘)

สํ

ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๒

๓ ๑ ๗ นิวรณ ๘ เว สัญ นิวรณ ๘ ๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ทิ)
สังขารขันธเจ. ๔๙ (-ทิ)
สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โล ทิ)
สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โล ทิ)

สํ
สํ
สํ
สํ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๙
สังขารขันธเจ. ๔๘
สังขารขันธเจ. ๔๘

๓
๓
๓
๓

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๔๙ (-โล ทิ) สํ

ธัม ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๙

๓ ๑ ๗ โลภ ทิฏ เว สัญ โลภ ทิฏ

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)
สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)
สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)
สังขารขันธเจ. ๔๐ (-๑๐)

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

สังขารขันธเจ. ๔๐
สังขารขันธเจ. ๔๐
สังขารขันธเจ. ๔๐
สังขารขันธเจ. ๔๐

๓
๓
๓
๓

๑
๑
๑
๑

สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

ธัม
ธัม
ธัม
ธัม

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๗ ทิฏ
เว สัญ ทิฏ
๗ ทิฏ
เว สัญ ทิฏ
๗ โลภ ทิฏ เว สัญ โลภ ทิฏ
๗ โลภ ทิฏ เว สัญ โลภ ทิฏ
๗
๗
๗
๗

กิเลส ๑๐
กิเลส ๑๐
กิเลส ๑๐
กิเลส ๑๐

เว สัญ กิเลส ๑๐
เว สัญ กิเลส ๑๐
เว สัญ กิเลส ๑๐
เว สัญ กิเลส ๑๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

เกหิจิ
ธัม ธัม
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

สังขารขันธเจ. ๔๘ (-โอฆ ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โยค ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๗ (-โยค ๓)
สังขารขันธเจ. ๔๘ (-๓)
สังขารขันธเจ. ๔๒ (- ๘)
สังขารขันธเจ. ๔๒ (- ๘)

สํ
สํ
สํ
สํ

๑
๑
๑
๑
๑
๑

....สมฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
ธ.
สํ ธัม ธัม
๗ โอฆะ ๓ เว สัญ โอฆะ ๓
๗ โยคะ ๓ เว สัญ โยคะ ๓
๗ โยคะ ๓ เว สัญ โยคะ ๓
๗ โยคะ ๓ เว สัญ โยคะ ๓
๗ นิวรณ ๘ เว สัญ นิวรณ ๘
๗ นิวรณ ๘ เว สัญ นิวรณ ๘

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

----------> นยะที่ ๑๑ จบแลว <---------เอกาทสมนยนิทเทส

๑๖๕

ทวาทสมนยนิทเทส

ทวาทสมนยสัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๑๒ คือ
-นยะที่ ๑๒ กับนยะที่ ๙ มี "เย ธมฺมา" เหมือนกัน
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ที่ประกอบกับบทนิทเทสได (สวนสัมปยุตตของบทนิทเทส = นยะที่ ๙ ตอนแรก)
๒. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ฝายสังคหิตะ ของ "เย ธมฺมา"
๓. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ฝายอสังคหิตะ ของ "เย ธมฺมา"
๔. นําสิง่ ที่หาไดจากขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ มาตั้งเปนปุจฉา และวิสัชนาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑๒
ปุจฉาที่ ๑
.............................
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
อธ. เย ธมฺมา ,
บทนิทเทส นี้ประกอบกับ..............................ได
แปล
.............................
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
............................
ปุจฉาที่ ๒
กตีหิ อสงฺคหิตา ?
แปล
นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา
ตัวอยาง
ปุจฉา
แปล
วิสัชนา
แปล
ปุจฺฉา
วิสัชนา

เต ธมฺมา ๕ ๑๒ ๑๘ สงฺคหิตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่แสดง)
x x x อสงฺคหิตา.

เวทนากขันธนิทเทส
เวทนากฺขนฺเธน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?
เวทนาขันธนี้ ประกอบกับ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เวนเวทนา) ได, จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ เหลานั้น นับสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ อฏหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ เหลานั้นนับสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ คือ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ ๑.
กตีหิ อสงฺคหิตา ? นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา. นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐.
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ตารางแสดงการสงเคราะหในทวาทสมนยนิทเทส
สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑. เวทนากฺขนฺเธน
๒. สฺากฺขนฺเธน
๓. สงฺขารกฺขนฺเธน
๔. วิฺาณกฺขนฺเธน
๕. มนายตเนน
๖. จกฺขุวิฺาณธาตุยา
๗. โสตวิฺาณธาตุยา
๘. ฆานวิฺ าณธาตุยา
๙. ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา
๑๐. กายวิฺาณธาตุยา
๑๑. มโนธาตุยา
๑๒. มโนวิฺาณธาตุยา
๑๓. สมุทยสจฺเจน
๑๔. มคฺคสจฺเจน
๑๕. มนินฺทฺริเยน
๑๖. สุขินฺทฺริเยน
๑๗. ทุกฺขินฺทฺริเยน
๑๘. โสมนสฺสินฺทฺริเยน

เย ธมฺมา (B)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (-วิริย ปติ ฉัน)
เจตสิก ๕๒
โลมูลจิต ๘ เจติสก ๒๑ (-โลภ)
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๒๘ (-องคมรรค ๘)
เจตสิก ๕๒
สุขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ เจ.๔๖ (-เว)

เต ธมฺมา (B)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา
เจตสิก ๕๒
เจตสิก ๕๒
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (-วิริย ปติ ฉัน)
เจตสิก ๕๒
โลมูลจิต ๘ เจติสก ๒๑ (-โลภ)
มัคคจิต ๔ เจตสิก ๒๘ (-องคมรรค ๘)
เจตสิก ๕๒
สุขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ เจ.๔๖ (-เว)

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๓ ๒ ๘
๓ ๒ ๘
๓ ๒ ๘
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๓ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๓ ๑ ๑
๓ ๒ ๒
๓ ๒ ๒
๓ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๐ ๑๖

ทวาทสมนยนิทเทส

๑๖๗

ทวาทสมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๙. โทมนสฺสินฺทฺริเยน
๒๐. อุเปกฺขินฺทฺริเยน
๒๑. สทฺธินฺทฺริเยน
๒๒. วิริยินฺทฺริเยน
๒๓. สตินฺทฺริเยน
๒๔. สมาธินฺทฺริเยน
๒๕. ปฺญินฺทฺริเยน
๒๖. อนฺาตฺสฺสามิตินฺทฺริเยน
๒๗. อฺินฺทฺริเยน
๒๘. อฺาตาวินฺทฺริเยน
๒๙. อวิชฺชาย
๓๐. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาเรน
๓๑. สงฺขารปจฺจยา วิฺาเณน
๓๒. สฬายตนปจฺจยา ผสฺเสน
๓๓. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย
๓๔. เวทนาปจฺจยา ตณฺหาย
๓๕. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาเนน
๓๖. อุปาทานปจฺจยา กมฺมภเวน
๓๗. โสเกน

เย ธมฺมา (B)
โทสมูลจิต. ๒ เจ.๒๑ (-เว)
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สัทธา)
วิริยสัมปยุตตจิต ๗๓ เจ.๕๑ (-วิริย)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สติ)
สมาธิสัม. ๗๒ เจ.๕๐ (-เอกัค,วิจิ)
โลกียติเหตุกจิต.๓๙ เจ.๓๗ (-ปญญา)
โสดาปตติมัคคจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
มัค.บน.๓ ผล.ต่ํา.๓ เจ. ๓๕ (-ปญ)
อรหัตตผลจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๖ (-โมหะ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๑ (-โลภ)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เต ธมฺมา (B)
โทสมูลจิต. ๒ เจ.๒๑ (-เว)
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจ.๔๖ (-เว)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สัทธา)
วิริยสัมปยุตตจิต ๗๓ เจ.๕๑ (-วิริย)
โสภณ.๕๙ เจ.๓๗ (-สติ)
สมาธิสัม. ๗๒ เจ.๕๐ (-เอกัค,วิจิ)
โลกียติเหตุกจิต.๓๙ เจ.๓๗ (-ปญญา)
โสดาปตติมัคคจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
มัค.บน.๓ ผล.ต่ํา.๓ เจ. ๓๕ (-ปญ)
อรหัตตผลจิต ๑ เจ.๓๕ (-ปญญา)
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๖ (-โมหะ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๑ (-โลภ)
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
อกุ.๑๒ โลกียกุ.๑๗ เจ.๕๑ (-เจตนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
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สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๓ ๒ ๒
๓ ๒ ๗
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๓ ๑ ๑
๔ ๒ ๘
๓ ๒ ๘
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๓ ๒ ๒

๑๖๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๐ ๑๑
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๐ ๑๖

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๓๘. ทุกฺเขน
๓๙. โทมนสฺเสน
๔๐. อุปายาเสน
๔๑. สติปฏฐาเนน
๔๒. สมฺมปฺปธาเนน
๔๓. อิทฺธิปาเทน
๔๔. ฌาเนน
๔๕. อปฺปมฺาย
๔๖. ปฺจินฺทฺริเยหิ
๔๗. ปฺจหิ พเลหิ
๔๘. สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ
๔๙. อริเยน อฏฐงฺคิเกน มคฺเคน
๕๐. ผสฺเสน
๕๑. เวทนาย
๕๒. สฺาย
๕๓. เจตนาย
๕๔. จิตฺเตน
๕๕. อธิโมกฺเขน
๕๖. มนสิกาเรน

เย ธมฺมา (B)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-โทส)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๕ (-สติ)
มัคคจิต ๔ เจ.๓๕ (-วิริย)
เจตสิก ๓๓ (-ฉันท วิริย ปญญา)
ฌานจิต ๖๗ เจ.๓๓ (-อ.ฌ. ๕)
รูปาวจรจิต ๑๕ เจ.๓๑ (-อัป ๔)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (อินทรีย ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (-พล ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-โพชฌงค ๘)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-อ.ม.๘)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เจตนา)
เจตสิก ๕๒
สาธิโมกขจิต ๗๘ เจ.๕๐ (-อธิโมก,วิจิ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-มนสิการ)
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เต ธมฺมา (B)
ทุกขสหคตกายวิญ. ๑ สัพพ. ๖ (-เว)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-เวทนา)
โทสมูลจิต ๒ เจ.๒๑ (-โทส)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๕ (-สติ)
มัคคจิต ๔ เจ.๓๕ (-วิริย)
เจตสิก ๓๓ (-ฉันท วิริย ปญญา)
ฌานจิต ๖๗ เจ.๓๓ (-อ.ฌ. ๕)
รูปาวจรจิต ๑๕ เจ.๓๑ (-อัป ๔)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (อินทรีย ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๓๑ (-พล ๕)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-โพชฌงค ๘)
โลกุตตรจิต ๘ เจ.๒๘ (-อ.ม.๘)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-ผัสสะ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เวทนา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-สัญญา)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-เจตนา)
เจตสิก ๕๒
สาธิโมกขจิต ๗๘ เจ.๕๐ (-อธิโมก,วิจิ)
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (-มนสิการ)

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๓ ๒ ๒
๓ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๓ ๑ ๑
๓ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๘
๓ ๒ ๘
๓ ๒ ๘
๔ ๒ ๘
๓ ๑ ๑
๔ ๒ ๓
๔ ๒ ๘

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๒ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๑ ๑๗
๒ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๒ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๕
๑ ๑๐ ๑๐

ทวาทสมนยนิทเทส

๑๖๙

ทวาทสมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๕๗. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๕๘. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ ธมฺเมหิ
๕๙. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตเฺ ตหิ ธมฺเมหิ
๖๐. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๖๑. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๖๒. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๖๓. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๖๔. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๖๕. เหตูหิ ธมฺเมหิ
๖๖. เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๖๗. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ
๖๘. เหตูหิ เจว เหตุสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๖๙. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ
๗๐. น เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๗๑. อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๗๒. อาสเวหิ เจว สาสเวหิ จ ธมฺเมหิ
๗๓. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๗๔. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ
๗๕. สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
สุขเวทนา
ทุกขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
วิตก วิจาร
วิจาร
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
สเหตุกจิต ๗๑ เจ.๔๖ (-เหตุ ๖)
สเหตุกจิต ๖๙ เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)
เหตุ ๖
สเหตุกจิต ๖๙ เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)
เหตุ ๖
เหตุ ๖
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-อาสวะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-อาสวะ ๓)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-อาสวะ ๓)
อาสวะ อ.ธ. ๓
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๑๙ (-สัญโญชน ๘)
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เต ธมฺมา (B)
สุขเวทนา
ทุกขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
วิตก วิจาร
วิจาร
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา
สเหตุกจิต ๗๑ เจ.๔๖ (-เหตุ ๖)
สเหตุกจิต ๖๙ เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)
เหตุ ๖
สเหตุกจิต ๖๙ เจตสิก ๔๕ (-เหตุ ๖)
เหตุ ๖
เหตุ ๖
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-อาสวะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-อาสวะ ๓)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-อาสวะ ๓)
อาสวะ อ.ธ. ๓
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๑๙ (-สัญโญชน ๘)
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สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒

๑๗๐

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๗๖. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
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เต ธมฺมา (B)

เย ธมฺมา (B)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
อกุศลจิต ๑๑ (-อุทธัจจ)
อกุศลจิต ๑๑ (-อุทธัจจ)
๗๗. สฺโชเนหิ เจว สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
เจตสิก ๑๙ (-สัญโญชน ๘)
๗๘. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
สัญโญชน ๘
สัญโญชน ๘
๗๙. คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
โลภมูล.๘ โทสมูล.๒ เจ.๒๓ (-โล,ทิ,โท)
โลภมูล.๘ โทสมูล.๒ เจ.๒๓ (-โล,ทิ,โท)
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒
๘๐. คนฺเถหิ เจว คนฺถนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
เจตสิก ๒๓ (-โลภ ทิฏฐิ โทส)
เจตสิก ๒๓ (-โลภ ทิฏฐิ โทส)
๘๑. คนฺเถหิ เจว คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ) ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)
๘๒. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ คนฺเถหิ ธมฺเมหิ
คันถะ อ.ธ. ๓
คันถะ อ.ธ. ๓
๘๓. โอเฆหิ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-โอฆะ ๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจ.๒๔ (-โอฆะ ๓)
๘๔. โอเฆหิ เจว โอฆนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โอฆะอ.ธ.๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โอฆะอ.ธ.๓)
๘๕. โอเฆหิ เจว โอฆสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-โอฆะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-โอฆะอ.ธ.๓)
๘๖. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โอเฆหิ ธมฺเมหิ
โอฆะ อ.ธ. ๓
โอฆะ อ.ธ. ๓
๘๗. โยเคหิ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
๘๘. โยเคหิ เจว โยคนิเยหิ จ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (-โยคะอ.ธ.๓)
๘๙. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-โยคะอ.ธ.๓)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๑๙ (-โยคะอ.ธ.๓)
๙๐. โยคสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โยเคหิ ธมฺเมหิ
โยคะ อ.ธ. ๓
โยคะ อ.ธ. ๓
๙๑. นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘) อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
๙๒. นีวรเณหิ เจว นีวรณิเยหิ จ ธมฺเมหิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘) อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๔ ๒ ๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖

๔

๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

๑
๔

๑
๒

๑
๒

๔
๑

๑๑ ๑๗
๑๐ ๑๖

๔

๒

๒

๑

๑๐ ๑๖

๔
๑
๔
๔
๔
๑
๔
๔
๔
๑
๔
๔

๒
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๒

๒
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๒

๑
๔
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๔
๑
๑

๑๐
๑๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๐
๑๐

ทวาทสมนยนิทเทส

๑๖
๑๗
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๖
๑๖

๑๗๑

ทวาทสมนยนิทเทส

สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๙๓. นีวรเณหิ เจว นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๙๔. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๙๕. ปรามาเสหิ ธมฺเมหิ
๙๖. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๙๗. ปรามาเสหิ เจว ปรามฏเหิ จ ธมฺเมหิ
๙๘. จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๙๙. เจตสิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๐๐. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๐๑. จิตฺตสํสฏเหิ ธมฺเมหิ
๑๐๒. จิตฺตสํสฏสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๓. จิตฺตสํสฏสมุฏ านสหภูหิ ธมฺเมหิ
๑๐๔. จิตฺตสํสฏสมุฏ านานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ
๑๐๕. อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๖. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานิเยหิ จ ธมฺเมหิ
๑๐๗. อุปาทาเนหิ เจว อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๐๘. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๙. กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๑๐. กิเลเสหิ เจว สงฺกิเลสิเกหิ จ ธมฺเมหิ
๑๑๑. กิเลเสหิ เจว สงฺกิลิฏเหิ จ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
นิวรณ อ.ธ. ๘
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
ทิฏฐิ
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภ ทิฏฐิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เต ธมฺมา (B)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙ (-นิวรณ อ.ธ.๘)
นิวรณ อ.ธ. ๘
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
ทิฏฐิ
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจ.๒๐ (-ทิฏฐิ)
เจตสิก ๕๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
โลภมูลจิต ๘ เจ.๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๐ (-โลภ ทิฏฐิ)
ทิฏฐิคตสัม.๔ เจตสิก ๑๙ (-โลภ ทิฏฐิ)
โลภ ทิฏฐิ
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
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สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๓ ๑ ๑
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๑ ๑ ๗
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒
๔ ๒ ๒

๑๗๒

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๒ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๑
๔ ๑๑ ๑๑
๔ ๑๑ ๑๑
๔ ๑๑ ๑๑
๔ ๑๑ ๑๑
๔ ๑๑ ๑๑
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
๑ ๑๐ ๑๖
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สมฺปยุตฺตา
บทนิทเทส (A)
๑๑๒. สงฺกิลิฏเหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๑๓. กิเลเสหิ เจว กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ
๑๑๔. กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
๑๑๕. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ
๑๑๖. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ
๑๑๗. สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ
๑๑๘. ปติสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๑๑๙. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ
๑๒๐. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)
กิเลส อ.ธ. ๑๐
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
กิเลส อ.ธ. ๑๐
วิตก
วิจาร
ปติ
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา

เต ธมฺมา (B)
กิเลส อ.ธ. ๑๐
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (-กิเลส อ.ธ.๑๐)
กิเลส อ.ธ. ๑๐
วิตก
วิจาร
ปติ
ปติ
สุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา

สงฺคหิตา ? (B)
ข. อา. ธ.
๑ ๑ ๑
๔ ๒ ๒
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑

อสงฺคหิตา ?
ข. อา. ธ.
๔ ๑๑ ๑๗
๑ ๑๐ ๑๖
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗
๔ ๑๑ ๑๗

----------> นยะที่ ๑๒ จบแลว <----------

ทวาทสมนยนิทเทส

๑๗๓

เตรสมนยนิทเทส

๑๗๔

เตรสมนยอสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
-เงื่อนไขของ เย ธมฺมา คือ มีขันธ อายตนะ ธาตุ ตางกันกับบทนิทเทส
สิ่งที่นักศึกษาตองทําใหไดในนยะที่ ๑๓ คือ
๑. หา อ.ธ. ของ "เย ธมฺมา" ใหไดตามเงื่อนไข
๒. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบกับ "เย ธมฺมา" ได (หาจาก อธ. สัมปยุตต ที่ประกอบกับ "เย ธมฺมา")
๓. หาจํานวนขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ไมประกอบกับ "เย ธมฺมา" ได (หาจาก อธ. วิปปยุตต ที่ไมประกอบกับ "เย ธมฺมา")
๔. นําสิง่ ที่หาไดจากขอ ๑, ขอ ๒ และขอ ๓ มาตัง้ เปนปุจฉา และวิสชั นาเปนภาษาบาลีและภาษาไทย
บทนิทเทส เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา,
รูปแบบการตั้งปุจฉานยะที่ ๑๓
ปุจฉาที่ ๑
.............................
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
อธ. เย ธมฺมา
บทนิทเทส นี้นับสงเคราะห............................โดยความเป
แปล
.............................
น............ขันธ............อายตนะ.............ธาตุไมได,
อธ. เย ธมฺมา เหลานี้ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
............................
ปุจฉาที่ ๒
กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ?
ชื่อขันธ อายตนะ ธาตุ
ของบทนิทเทส
แปล
ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?

วิสัชนา

เต ธมฺมา ๓ _ _ สมฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามบทที่แสดง)
๑ ๑๐ ๑๐ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.

ตัวอยาง สมุทยสัจจนิทเทส
ปุจฉาที่ ๑ รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา, เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ?
รูปขันธนี้ นันสงเคราะห จิต ๘๙ โดยความเปนรูปขันธ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไมได, จิต ๘๙ เหลานัน้ ประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา.
จิต ๘๙ เหลานั้น ประกอบกับขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ เจตสิก ๕๒.
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร
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ปุจฉาที่ ๒ กตีหิ วิปฺปยุตฺตา ? ไมประกอบกับขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิสัชนา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา, เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.
ไมประกอบกับรูปขันธ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และไมประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางสวน คือ สุขุมรูป นิพพาน.

บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

๑. รูปกฺขนฺเธน

จิต ๘๙

๒. ธมฺมายตเนน

จิต ๘๙

๓. ธมฺมธาตุยา

จิต ๘๙

๔. อิตฺถินฺทฺริเยน
๕. ปุริสินฺทฺริเยน
๖. ชีวิตนิ ฺทฺริเยน

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

๗. วิฺ าณปจฺจยา นามรูเปน

จิต ๘๙

๘. อรูปภเวน
๙. จตุโวการภเวน

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

ตารางแสดงการสงเคราะหในเตรสมนยนิทเทส
....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ขนฺธ อายตน ธาตุ
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม
รูป

โอ.๑๐
ธัม.

โอ.๑๐
ธัม.

รูป-เวธัม
ธัม
สัญ-สัง
รูป-เวธัม
ธัม
สัญ-สัง
รูป
ธัม
ธัม
รูป
ธัม
ธัม
รูป-สัง ธัม
ธัม
รูป-เว- โอ.๑๐ โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม
ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙

๓
๓
๓

-

-

-

๕๒
๕๒
๕๒

๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐
๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒

เตรสมนยนิทเทส

๑๗๕

๑๗๖

เตรสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)
๑๐. เอกโวการภเวน
๑๑. อสฺีภเวน
๑๒. เนวสฺีนาสฺีภเวน
๑๓. ชาติยา
๑๔. ชราย
๑๕. มรเณน
๑๖. อิทฺธิปาเทน
๑๗. กุสเลหิ ธมฺเมหิ
๑๘. อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
๑๙. สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๒๐. ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตเตหิ ธมฺเมหิ
๒๑. อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตเฺ ตหิ
ธมฺเมหิ
๒๒. วิปาเกหิ ธมฺเมหิ
๒๓. วิปากธมฺมธมฺเมหิ
๒๔. อนุปาทินฺนานุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๒๕. สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
๒๖. อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

ขนฺธ อายตน ธาตุ

จิต ๘๙
รูป
จิต ๘๙
รูป
โอฬาริกรูป ๑๒ น.๔
จิต ๘๙
รูป-สัง
จิต ๘๙
รูป-สัง
จิต ๘๙
รูป-สัง
โอฬาริกรูป ๑๒ สัง-วิญ
โอฬาริกรูป ๑๒ น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ น.๔
โอฬาริกรูป ๑๒ สัญ-สัง-วิญ
โอฬาริกรูป ๑๒ สัญ-สัง-วิญ

รูปา-ธัม
รูปา-ธัม
มนา-ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒ สัญ-สัง-วิญ มนา-ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

รูป-ธัม
รูป-ธัม
มโนวิ-ธัม
ธัม
ธัม
ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
กา-มโนวิ-ธัม
กา-มโนวิ-ธัม
วิญ.๖ (-กา)
ธัม
วิญ.๗-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม
จิต ๘๙
จิต ๘๙
โอฬาริกรูป ๑๒
จิต ๘๙
จิต ๘๙
จิต ๘๙
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

๓
๓
๓
๓
๓
-

-

-

-

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
-

๑
๑
น.๔
๑
๑
๑
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
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๑๐
๑๐
๑
๑๐
๑๐
๑๐
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐
๑๐
๗
๑๐
๑๐
๑๐
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

สุ นิพ
สุ นิพ
๕๒
สุ นิพ
สุ นิพ
สุ นิพ
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

๒๗. สวิตกฺกสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๒๘. อวิตกฺกวิจารมตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๒๙. ปตสิ หคเตหิ ธมฺเมหิ
๓๐. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒ น.๔ มนา-ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒ น.๔ มนา-ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒ สัญ-สัง-วิญ มนา-ธัม

๓๑. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒ สัญ-สัง-วิญ มนา-ธัม

๓๒. ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๓๓. ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
๓๔. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๓๕. ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๓๖. อาจยคามีหิ ธมฺเมหิ
๓๗. อปจยคามีหิ ธมฺเมหิ
๓๘. เสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
๓๙. อเสกฺเขหิ ธมฺเมหิ
๔๐. มหคฺคเตหิ ธมฺเมหิ
๔๑. อปฺปมาเณหิ ธมฺเมหิ
๔๒. ปริตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

ขนฺธ อายตน ธาตุ
น.๔ มนา-ธัม

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

มโนมโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
กา-มโนวิ-ธัม
วิญ.๖ (-กา)
ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
วิญ.๗-ธัม
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กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

เตรสมนยนิทเทส

๑๗๗

เตรสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

๔๓. มหคฺคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๔๔. อปฺปมาณารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๔๕. หีเนหิ ธมฺเมหิ
๔๖. ปณีเตหิ ธมฺเมหิ
๔๗. มิจฺฉตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ
๔๘. สมฺมตฺตนิยเตหิ ธมฺเมหิ
๔๙. มคฺคารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๐. มคฺคเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๕๑. มคฺคาธิปตีหิ ธมฺเมหิ
๕๒. อตีตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๓. อนาคตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๔. ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๕. อชฺฌตฺตารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๖. พหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๗. อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ
๕๘. สเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
๕๙. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๖๐. สเหตุเกหิ เจว น จ เหตูหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

ขนฺธ อายตน ธาตุ
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
วิญ.๗-ธัม
วิญ.๗-ธัม
วิญ.๗-ธัม
วิญ.๗-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

๑๗๘

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

Email arya_ya@hotmail.com

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)
๖๑. เหตุสมฺปยุตฺเตหิ เจว น จ เหตูหิ
ธมฺเมหิ
๖๒. น เหตูหิ เจว สเหตุเกหิ จ ธมฺเมหิ
๖๓. รูปหิ ธมฺเมหิ
๖๔. อรูปหิ ธมฺเมหิ
๖๕. โลกุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๖๖. อนาสเวหิ ธมฺเมหิ
๖๗. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๖๘. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ
ธมฺเมหิ
๖๙. อาสววิปฺปยุตฺเตหิ อนาสเวหิ ธมฺเมหิ
๗๐. อสฺโชนิเยหิ ธมฺเมหิ
๗๑. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๗๒. สฺโชนสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
สฺโชเนหิ ธมฺเมหิ
๗๓. สฺโชนวิปฺปยุตฺเตหิ อสฺโชนิเยหิ
ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

ขนฺธ อายตน ธาตุ

Email arya_ya@hotmail.com

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒
สุ นิพ

มโนวิ-ธัม
โอ.๑๐
ธัม
วิญ.๗-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม
โอ.๑๐
รูป
ธัม
น.๔ มนา-ธัม
น.๔ มนา-ธัม
น.๔ มนา-ธัม
น.๔ มนา-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๗
๗
๗
๗

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

จิต ๘๙

๑
๑
๑
๑

เตรสมนยนิทเทส

๑๗๙

๑๘๐

เตรสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม

บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

๗๔. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๗๕. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๗๖. คนฺถสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ คนฺเถหิ
ธมฺเมหิ
๗๗. คนฺถวิปฺปยุตฺเตหิ อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ
๗๘. อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ
๗๙. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๘๐. โอฆสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โอเฆหิ
ธมฺเมหิ
๘๑. โอฆวิปฺปยุตฺเตหิ อโนฆนิเยหิ ธมฺเมหิ
๘๒. อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๘๓. โยคสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๘๔. โยคสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ โยเคหิ
ธมฺเมหิ
๘๕. โยควิปฺปยุตฺเตหิ อโยคนิเยหิ ธมฺเมหิ
๘๖. อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๘๗. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

ขนฺธ อายตน ธาตุ

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

Email arya_ya@hotmail.com

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)
๘๘. นีวรณสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
นีวรเณหิ ธมฺเมหิ
๘๙. นีวรณวิปฺปยุตฺเตหิ อนีวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
๙๐. อปรามฏเหิ ธมฺเมหิ
๙๑. ปรามาสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๙๒. ปรามาสวิปฺปยุตฺเตหิ อปรามฏเหิ
ธมฺเมหิ
๙๓. สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

ขนฺธ อายตน ธาตุ

Email arya_ya@hotmail.com

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม
โอ.๑๐
รูป
ธัม
รูป-เว- โอ.๑๐
สัญ-สัง ธัม
โอ.๑๐
รูป
ธัม
โอ.๑๐
รูป
ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

๙๔. อนารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๙๕. โน จิตฺเตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๙๖. จิตฺตวิปฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๙๗. จิตฺตวิสํสฏเหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

วิญ.๗-ธัม
โอ.๑๐
ธัม
โอ.๑๐
ธัม
โอ.๑๐
ธัม
โอ.๑๐
ธัม

เตรสมนยนิทเทส

๑๘๑

๑๘๒

เตรสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

ธัม

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

ธัม

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

จิต ๘๙

๓

-

-

-

๕๒

๑ ๑๐ ๑๐

สุ นิพ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

วิสย.๕
ธัม
โอ.๙-ธัม
(-โผฏ)
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

จิต ๘๙

๙๙. จิตฺตสหภูหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๑๐๐. จิตฺตานุปริวตฺตีหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๑๐๑. พาหิเรหิ ธมฺเมหิ

จิต ๘๙

๑๐๒. อุปาทาธมฺเมหิ

จิต ๘๙

8

วิสย.๕ 8
ธัม

รูป-เว- วิสยา.๕
สัญ-สัง ธัม
รูป-เวธัม
สัญ-สัง
รูป-เวธัม
สัญ-สัง
รูป-เว- วิสยา.๕
สัญ-สัง ธัม
โอ.๙-ธัม
รูป
(-โผฏ)
น.๔ มนา-ธัม
น.๔ มนา-ธัม

๙๘. จิตฺตสมุฏาเนหิ ธมฺเมหิ

๑๐๓. อนุปาทานิเยหิ ธมฺเมหิ
๑๐๔. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
๑๐๕. อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ
๑๐๖. อุปาทานวิปฺปยุตฺเตหิ อนุปาทานิเยหิ
ธมฺเมหิ

ขนฺธ อายตน ธาตุ

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม

7

วิสยายตนะ ๕ วิสยธาตุ ๕ ไดแก อายตนะ ธาตุ ที่เปนวิสยรูป ๔/๗ คือ รูปายตนะ รูปธาตุ, สัททายตนะ สัททธาตุ, คันธายตนะ คันธธาตุ, รสายตนะ รสธาตุ, โผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ
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พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.

ขนฺธ อายตน ธาตุ

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม
น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒
๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม มโนวิ-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๗
๗
๗
๗

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

๑๑๗. สวิตกฺเกหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

๑๑๘. สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

๑๑๙. สปฺปติเกหิ ธมฺเมหิ
๑๒๐. ปตสิ หคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

น.๔ มนา-ธัม
น.๔ มนา-ธัม

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗
น.๔ ๑ ๗

๕๒
๕๒

๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.

อสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ
สงฺกิลิฏเหิ ธมฺเมหิ
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ
สงฺกิลิฏเหิ เจว โน จ กิเลเสหิ
ธมฺเมหิ
กิเลสสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ
กิเลเสหิ ธมฺเมหิ
กิเลสวิปฺปยุตฺเตหิ อสงฺกิเลสิเกหิ
ธมฺเมหิ
ทสฺสเนน ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
ภาวนาย ปหาตพฺเพหิ ธมฺเมหิ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุเกหิ ธมฺเมหิ

เย ธมฺมา (B)

Email arya_ya@hotmail.com

มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนมโนวิ-ธัม
มโนมโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

๑
๑
๑
๑

เตรสมนยนิทเทส

๑๘๓

๑๘๔

เตรสมนยนิทเทส

....สงฺคเหน อสงฺคหิตา (A)
บทนิทเทส (A)

เย ธมฺมา (B)

๑๒๑. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๒. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒

๑๒๓. น กามาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๑๒๔. รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๑๒๕. อรูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ
๑๒๖. อปริยาปนฺเนหิ ธมฺเมหิ
๑๒๗. นิยฺยานิเกหิ ธมฺเมหิ
๑๒๘. นิยเตหิ ธมฺเมหิ
๑๒๙. อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ
๑๓๐. สรเณหิ ธมฺเมหิ

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

ขนฺธ อายตน ธาตุ
สัญ-สังวิญ
สัญ-สังวิญ
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม
มนา-ธัม

กายมโนวิ-ธัม
วิญ.๖ (-กา)
ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม
มโนวิ-ธัม

กตีหิ ... สมฺปยุตฺตา ?
กตีหิ ... วิปฺปยุตฺตา ?
เกหิจิ
เกหิจิ
เต ธมฺมา (B)
ข. อา. ธ.
ข. อา. ธ.
สํ ธัม ธัม
ธัม ธัม
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔ ๑ ๗

๕๒

โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒
โอฬาริกรูป ๑๒

-

-

-

-

-

น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔
น.๔

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

----------> นยะที่ ๑๓ จบแลว <---------การสงเคราะหในนยมาติกา ๑๔ นยะ จบแลว
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๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

อหํ สุขิโต โหมิ
อหํ นิทฺทุกฺโข โหมิ
อหํ อเวโร โหมิ
อหํ อพฺยาปชฺโฌ โหมิ
อหํ อนีโฆ โหมิ
อหํ สุขีอตฺตานํ ปริหรามิ
สพฺเพ สตฺตา
อเวรา
อพฺยาปชฺฌา
อนีฆา
สุขีอตฺตานํ ปริหรนฺตุ

คําแผเมตตา
ขอใหขาพเจา จงมีความสุข
ขอใหขาพเจา จงปราศจากความทุกข
ขอใหขาพเจา จงปราศจากเวร
ขอใหขาพเจา จงปราศจากความลําบาก
ขอใหขาพเจา จงปราศจากอุปสรรค
ขอใหขาพเจา จงมีความสุข รักษาตนอยูเถิด
ขอสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดมีความทุกขกาย ทุกขใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ

๑๘๕

๑๘๖

คําอุทิศแผสวนบุญกุศล
อิทํ เม (โน) ปฺุ  ปุพฺพการีนฺจ เวรีนฺจ
าตกานฺจ ทุกฺขปฺปตฺตานฺจ อารกฺขเทวานฺจ โหตุ จ
นิพฺพานสฺส ปจฺจโย โหตุ อนาคเต กาเล.

