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[๑] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นยังไมดับ จิตของบุคคลนั้น จักดับจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นยังไมดับ
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับ จักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
[๒] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๓] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
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หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
[๔] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๕] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมดับ
จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลว
[๖] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
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หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับไป จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๗] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๘] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดขึน้ อยู
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นอยู
[๙] จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังดับอยู
จิตของบุคคลใดไมดับอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับอยู
[๑๐] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
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หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
[๑๑] จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของ
บุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไมจิตของบุคคล
นั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคล
นั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของ
บุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๑๒] จิตเกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูห รือ จิตกําลังเกิดขึ้นอยู เกิดขึน้ แลวหรือ
จิตไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูห รือ จิตไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
[๑๓] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตกําลังดับอยู ดับแลวหรือจิตไมดับแลว
กําลังไมดับอยูหรือ จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
[๑๔] จิตของบุคคลใดเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต
ของบุคคลนั้น เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต
ของบุคคลนั้นเมื่อเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลใดเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตของ
บุคคลนั้นเมื่อไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเมื่อไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลนั้นเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
อุทเทสแหงปุคคลวาร จบ
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อุทเทสแหงธรรมวาร
[๑๕] จิตใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตนั้นจักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น ไมดับ
จิตใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นจักไมดบั จักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้น ไมเกิดขึ้น ดับ
[๑๖] จิตใดเกิดขึ้น จิตนัน้ เกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ เกิดขึน้
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
[๑๗] จิตใดดับ จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับ
[๑๘] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
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[๑๙] จิตใดดับ จิตนัน้ เคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนัน้ ดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมดับ
จิตใดดับ จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมดับ
จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยดับแลว
จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลว
[๒๐] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนัน้ เกิดขึน้
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึน้
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักไมดบั หรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๒๑] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นยังไมดับหรือ
หรือวา จิตใดไมดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
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จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นดับหรือ
หรือวา จิตใดดับ จิตนัน้ ไมเกิดขึ้น
[๒๒] จิตใดกําลังเกิดขึน้ อยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ เกิดขึน้ อยู
จิตใดไมเกิดขึ้นอยู จิตนัน้ ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นอยู
[๒๓] จิตใดกําลังดับอยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ดับอยู
จิตใดไมดับอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับอยู
[๒๔] จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
[๒๕] จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึน้ จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๒๖] จิตที่เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นอยูห รือ จิตที่เกิดขึน้ อยู เกิดขึ้นแลวหรือ จิตที่เกิด
ขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูหรือ จิตที่ไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
[๒๗] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตที่ดับอยู ดับแลวหรือจิตที่ไมดับแลว
ไมดับอยูห รือ จิตที่ไมดบั อยู ไมดับแลวหรือ
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[๒๘] จิตใดเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลวจิตนัน้ เมื่อดับ
กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดเมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลวจิตนั้นเมื่อเกิด
ขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
จิตใดเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวจิตนั้นเมื่อ
ดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดเมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต
นั้นเมื่อยังไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
อุทเทสแหงธรรมวาร จบ
อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร
[๒๙] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นของบุคคลนั้น จักไมดับจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
[๓๐] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึน้
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๓๑] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
[๓๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
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จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึน้
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๓๓] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว
[๓๔] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึน้
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จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดบั หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๓๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
หรือวา จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๓๖] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดขึน้ อยู จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึน้ อยู
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นอยู จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นอยู
[๓๗] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับอยู จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นดับอยู
จิตใดของบุคคลใดไมดบั อยู จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับอยู
[๓๘] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
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หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
[๓๙] จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวก็หาไม
จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๔๐] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูหรือ จิตทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยูเ กิดขึ้นแลวหรือ?
จิตที่ไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูหรือ จิตที่ไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
[๔๑] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตที่กําลังดับอยู ดับไปแลวหรือ
จิตที่ไมดบั แลว ไมดับอยูหรือ จิตที่ไมดับอยู ไมดบั แลวหรือ
[๔๒] จิตใดของบุคคลใดเมื่อกําลังเกิดขึ้นอยู กาวลวงซึ่งขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวง
แลว จิตนั้นของบุคคลนั้น เมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด เมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต
นั้นของบุคคลนั้น เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตใดของบุคคลใด เมื่อยังไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตนั้นของบุคคลนั้น เมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือๆ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด เมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต
นั้นของบุคคลนั้น จิตนัน้ ยังไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร จบ
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อุทเทสแหงมิสสกวาร
[๔๓] จิตมีราคะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตปราศจากราคะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตมีโทสะ
ของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดเกิดขึ้นจิตมีโมหะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิต
ปราศจากโมหะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตหดหูของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตฟุง ซานของบุคคลใดเกิดขึ้น
จิตเปนมหัคตะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตไมเปนมหัคตะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตมีธรรมอื่นยิ่งกวา
ของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตไมมธี รรมอื่นยิ่งกวาของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนสมาธิของบุคคลใดเกิดขึ้น
จิตไมเปนสมาธิของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตหลุดพนแลวของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตไมหลุดพนแลว
ของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนกุศลของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตเปนอกุศลของบุคคลใดเกิดขึ้น จิต
เปนอัพยากฤตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตสัมปยุตดวยสุขเวทนาของบุคคลใดเกิดขึน้ (พึงยกบาลี
อุเทสโดยวิธีนี้ ตลอดจนถึงจิตที่มีกิเลสและไมมีกิเลส) จิตที่ไมมีกิเลสของบุคคลเกิดขึ้น ยัง
ไมดับ จิตที่ไมมีกิเลสของบุคคลนั้น จักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตที่ไมมีกิเลสของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตที่ไมมกี ิเลสของบุคคลนั้น
เกิดขึ้น ไมดับ
อุทเทสแหงมิสสกวาร จบ
อุทเทสวาร จบ
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นิทเทสวาร
นิทเทสแหงปุคคลวาร
[๔๔] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับ จักไมเกิดขึ้น
หรือ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น ยังไมดับจักดับจักไมเกิด
ขึ้น ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น ยังไมดบั จักดับดวย
นั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไมดับไป
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตของบุคคลนั้น จักไมดับจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตของบุคคลใด จักไมดับ จักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
ไมมี
[๔๕] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นก็
หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวดวย นัน่ เทียว เกิดขึน้ ดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้น
ก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ไมเกิดขึ้น
แลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
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[๔๖] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวหรือ!
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลเหลานั้น ดับ
ก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว ดับดวย
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ?
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ไมดบั จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้น
แลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ไมดบั ดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้น
แลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ?
ถูกแลว
[๔๗] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวเคยเกิดแลว
แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด
ขึ้นแลวดวยนัน่ เทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ไมมี
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้น จักเกิดขึน้ หรือ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น แตจติ ของบุคคลเหลานั้น
จักเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต ของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นดวย
นั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
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ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวจักเกิดขึน้ แต
จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้น จักเกิดขึ้น
ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดขึ้น แต
จิตของบุคคลเหลานั้น จักไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นจักไมเกิดขึน้ แตจิตของบุคคล
เหลานั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น จักไมเกิดขึ้นดวย
นั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตของบุคคลเหลานั้น
จักเกิดขึ้นก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลวดวยนัน่ เทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึน้ หรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๔๘] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับแลว
แตจิตของบุคคลเหลานั้นดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลวดวย
นั่นเทียว ยอมดับดวย
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จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
ไมมี
จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นดับ แตจิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ
ก็หาไม ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคลเหลานั้น ดับดวยนัน่ เทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับ
แตจิตของบุคคลเหลานั้นดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นจักดับดวย
นั่นเทียว ดับดวย
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
จักดับ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมดับ
ดับ
จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลว แตจติ ของบุคคลเหลานั้น
จักดับก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคยดับแลวดวยนั่นเทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว
เคยดับแลว
[๔๙] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
ถูกแลว

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 17
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวเคยดับแลว
แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลว
ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ไมมี
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวจักดับ แตจิต
ของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับดวยนัน่
เทียว เกิดขึน้ ดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดขึ้น แต
จิตของบุคคลเหลานั้น จักไมดับก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตจิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิด
ขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตของบุคคล
เหลานั้น จักดับก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึน้ แลวดวยนัน่ เทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
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จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๕๐] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมดบั หรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ไมดับแตจิตของบุคคลเหลานั้น
เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมดับดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นดับหรือ
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ไมเกิดขึ้นแตจิตของบุคคลเหลานั้น
ดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๕๑] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดขึน้ อยู
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลว แตจิตของบุคคลเหลานั้นกําลัง
เกิดขึ้นอยูกห็ าไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว กําลัง
เกิดขึ้นอยูดว ย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นอยู แตจิตของบุคคลเหลานั้น ไม
เกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว ไมเกิดขึ้นอยูดว ยนัน่
เทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นอยู
ถูกแลว
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[๕๒] จิตของบุคคลใดดับอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลว แตจิตของบุคคลเหลานั้น
ดับอยูกห็ าไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว ดับอยูดว ย
จิตของบุคคลใดไมดับอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมดับอยู แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิด
ขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมดับอยูดว ยนั่นเทียว
ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับอยู
ถูกแลว
[๕๓] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยเกิดขึ้นแลวแตจิตของบุคคล
เหลานั้นเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต เคยเกิดขึ้นแลว
ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นแลวดวย
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต เกิดขึ้นแลวแตจิตของบุคคล
เหลานั้นจักเกิดขึ้นก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต เกิดขึ้นแลว
ดวยนั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักเกิดขึน้ แตจิตของบุคคลเหลานั้น
เกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต จักเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว
เกิดขึ้นแลวดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
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หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
ไมมี
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
เกิดขึ้นแลว
[๕๔] จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิต
ของบุคคลนั้น จักเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึ้น แตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตของ
บุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิต
ของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึน้ แตจิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๕๕] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูหรือ
ในภังคขณะ เกิดขึ้นแลว แตจะเกิดขึน้ อยูกห็ าไม ในอุปปาทขณะจิตเกิดขึน้ แลว
ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นอยูด วย
จิตเกิดขึน้ อยู เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
จิตที่ไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูหรือ
ถูกแลว
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จิตที่ไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ ไมเกิดขึน้ อยู แตไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต ไมเกิด
ขึ้นอยูดว ยนั่นเทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
[๕๖] จิตที่ดับแลว ดับอยูหรือ
หามิได
จิตดับอยู ดับแลวหรือ
หามิได
จิตไมดับแลว ไมดับอยูห รือ
ในภังคขณะไมดับแลว แตจะไมดับอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตที่เปนอนาคตเทานั้น
ไมดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดบั อยูดวย
จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคต ไมดับอยู
นั่นเทียว ไมดบั แลวดวย
[๕๗] จิตของบุคคลใด เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ มีกาลอันกาวลวงแลว จิต
ของบุคคลนั้น เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ มีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตกาวลวงอุปปาทขณะ จิตเปนอดีตกาวลวงอุปปาทขณะดวย กาวลวง
ภังคขณะดวย
หรือวา จิตของบุคคลใด เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลนั้น เมื่อเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตเปนอดีต
จิตของบุคคลใดเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลนั้นเมื่อไมดับ กาวลวงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ
หรือวา จิตของบุคคลใด เมื่อไมดับ กาวลวงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลนั้น เมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
ในภังคขณะ จิตไมกาวลวงภังคขณะ แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไมในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวงอุปปาทขณะดวย
นิทเทสแหงปุคคลวาร จบ
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นิทเทสแหงธรรมวาร
[๕๘] จิตใดเกิดขึ้น ยังไมดับไป จิตนัน้ จักดับไป จักไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น ไมดับ
ถูกแลว
จิตใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นจักไมดับ จักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
ไมมี
[๕๙] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเกิดขึ้นแลว
ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
[๖๐] จิตใดดับ จิตนัน้ เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ดับ
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นดับก็หาไม ในภังคขณะจิตเกิดขึ้นแลวดวย
นั่นเทียว ดับดวย
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
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ในอุปปาทขณะจิตไมดบั แตจิตนัน้ ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต ไม
ดับดวยนัน่ เทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับ
ถูกแลว
[๖๑] จิตใดเกิดขึ้น จิตนัน้ เคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนัน้ ไมเคยเกิดขึน้ แลวก็หาไม ในภังคขณะจิตเปนอนาคต
เทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึน้ แลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตนัน้ ไมเกิดขึ้นก็หาไมในภังคขณะ จิต
เปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะจิตเปนอดีตเทานั้น
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดขึ้น แตจติ นั้นไมเกิดขึน้ ก็หาไม ในภังคขณะ จิตเปนอดีต
เทานั้น จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หามิได
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หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจติ นั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม จิตเปนปจจุบนั ไมเคย
เกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
จิตเปนอดีตจักไมเกิดขึน้ แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนปจจุบัน จักไม
เกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๒] จิตใดดับ จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนัน้ ไมดับ
หามิได
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
จิตที่เปนอดีตไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคต
เทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นไมดับก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคต
เทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนัน่ เทียว ไมดับดวย
จิตใดดับ จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นดับ
หามิได
จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานัน้ ไมดับ แตจติ นั้นไมดับก็หาไมจิตเปนอดีตไม
ดับดวยนัน่ เทียว จักไมดับดวย
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หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตจักไมดบั แตจิตนัน้ ไมดับก็หาไม จิตเปนอดีตจักไมดับดวยนัน่ เทียว
ไมดับดวย
จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยดับแลว
หามิได
จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนัน้ จักไมดับก็หาไม ใน
ภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนัน่ เทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดบั จิตนั้นไมเคยดับแลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตจักไมดับดวยนัน่ เทียว
ไมเคยดับแลว
[๖๓] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนัน้ เกิดขึน้
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนัน้ ไมเคยดับแลวก็หาไม ในภังคขณะจิตเปนอนาคต
เทานั้นไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ ก็หาไม ในภังคขณะ จิตเปน
อนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นจักดับหรือ
ถูกแลว
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หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตเปนอนาคตจักดับ แตจิตนั้นเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตจักดับดวยนัน่ เทียว
เกิดขึ้นดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมดับหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจติ นั้นจักไมดับก็หาไม ในภังคขณะจิตเปนอดีตเทานั้น
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึน้
ถูกแลว
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักไมดบั หรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นจักไมดับก็หาไม
ในภังคขณะ จิตไมเคยเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม ในภังคขณะจิตจักไมดบั
ดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๔] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นไมดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดไมดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตเปนอดีตและอนาคตเทานั้น ไมดบั แตจิตนัน้ เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตนั้น
ไมดับดวยนัน่ เทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นดับหรือ
จิตเปนอดีตและอนาคตไมเกิดขึน้ แตจิตนั้นดับก็หาไม ในภังคขณะจิตไมเกิดขึน้ ดวย
นั่นเทียว ดับดวย
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หรือวา จิตใดดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๖๕] จิตใดเกิดขึ้นอยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ เกิดขึน้ อยู
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นเกิดขึ้นอยูกห็ าไม ในอุปปาทขณะ จิตเกิด
ขึ้นแลวดวยนัน่ เทียว เกิดขึ้นอยูดวย
จิตใดไมเกิดขึ้นอยู จิตนัน้ ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้นอยู แตจิตนัน้ ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไมจิตเปนอดีตและอนาคต
ไมเกิดขึ้นอยูดว ยนัน่ เทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นอยู
ถูกแลว
[๖๖] จิตใดดับอยู จิตนัน้ เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนัน้ ดับอยู
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นดับอยูก็หาไม ในภังคขณะจิตเกิดขึ้นแลว
ดวยนั่นเทียว ดับอยูดว ย
จิตใดไมดับอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตไมดบั อยู แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต
ไมดับอยูดว ยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับอยู
ถูกแลว
[๖๗] จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
หามิได
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จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอนาคต ไมเกิด
ขึ้นแลวดวยนัน่ เทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตเปนปจจุบัน ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไมจิตเปนอนาคต
ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึน้ หรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนัน้ จักไมเกิดขึน้ ก็หาไม จิตเปนอดีตไมเกิดขึน้
แลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึน้ ดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตเปนปจจุบันจักไมเกิดขึ้น แตจติ นัน้ จักไมเกิดขึน้ ก็หาไม จิตเปนอดีตจักไมเกิดขึ้น
ดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๘] จิตใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น แตจิตนัน้ เกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตนัน้ ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไมจิตนั้นไมเคย
เกิดขึ้นแลว
ถูกแลว

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 29
[๖๙] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูหรือ
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเกิดขึ้นแลวดวย
นั่นเทียว เกิดขึน้ อยูดว ย
จิตเกิดขึน้ อยู เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
จิตไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูห รือ
ถูกแลว
จิตไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้นอยู แตไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต
ไมเกิดขึ้นอยูดว ยนัน่ เทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
[๗๐] จิตที่ดับแลว ดับอยูหรือ
หามิได
จิตดับอยู ดับแลวหรือ
หามิได
จิตไมดับแลว ไมดับอยูห รือ
ในภังคขณะ จิตไมดับแลว แตไมดับอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคตเทานั้น
ไมดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดบั อยูดวย
จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานัน้
ไมดับอยูดว ยนั่นเทียว ไมดบั แลวดวย
[๗๑] จิตใด เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้น
เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตกาวลวงอุปปาทขณะ ไมกาวลวงภังคขณะ จิตเปนอดีตกาวลวง
อุปปาทขณะดวย กาวลวงภังคขณะดวย
หรือวา จิตใด เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้น
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เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตเปนอดีต
จิตใด เมือ่ ไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้นเมื่อ
ไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ
หรือวา จิตใดเมื่อยังไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตนั้นเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
ในภังคขณะ จิตไมกาวลวงภังคขณะ แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไมในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวงอุปปาทขณะดวย
นิทเทสแหงธรรมวาร จบ
นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร
[๗๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ จักไม
เกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ไมดับ
ถูกแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับจักเกิดขึน้ หรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
ไมมี
[๗๓] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
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หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเกิดขึน้
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นก็หาไมในอุปปาทขณะ
จิตเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไมจติ เปนอดีต
และอนาคต ไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๗๔] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ ของบุคคลนั้น เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นดับก็หาไมในภังคขณะ จิต
เกิดแลวดวยนัน่ เทียว ดับดวย
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตไมดบั แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีต
และอนาคต ไมดับดวยนัน่ เทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
ถูกแลว
[๗๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้น ไมเคยเกิดขึน้ แลวก็หาไมในภังคขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึน้ แลวดวย
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หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้นก็หาไม ใน
ภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนัน่ เทียวไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไมในภังคขณะ จิตเปน
อดีตเทานั้นไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดขึ้น แตจติ นั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเปนอดีตเทานั้น จักไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ไมเกิดขึน้ ดวย
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้น จักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจติ นั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม จิตเปน
ปจจุบัน ไมเคยเกิดขึน้ แลวดวยนัน่ เทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
จิตเปนอดีต จักไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปน
ปจจุบัน จักไมเกิดขึ้นดวยนัน่ เทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๗๖] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หามิได
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หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ ของบุคคลนั้นดับ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับ แตจติ นั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดับแลวก็หาไมในอุปปาทขณะ จิต
เปนอนาคตเทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใด ไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมดับก็หาไมในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนัน่ เทียว ไมดับดวย
จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมดับ แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้นจักไมดับก็หาไม
จิตเปนอดีตไมดับดวยนัน่ เทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตจักไมดบั แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้นไมดับก็หาไม จิตเปนอดีตจักไมดับ
ดวยนั่นเทียว ไมดับดวย
จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หามิได
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หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลว
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนัน้ ของบุคคลนั้น จักไมดับ
ก็หาไม ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดับแลวก็หาไมในภังคขณะ จิต
จักไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย.
นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร จบ
นิทเทสแหงมิสสกวาร
[๗๗] ในขอที่วา จิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยภาวะแหงตนในขอที่วา ในจิต
ใดแล ในจิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยอรรถอันเดียวกัน
จิตมีราคะของบุคคลใด ฯลฯ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมสุขายเวทนา
สัมปยุตธรรม ทุกขายเวทนายสัมปยุตธรรม อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตธรรม ฯลฯ สนิทัสสน
สัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนายปฏิฆธรรม เหตุธรรม นเหตุธรรม ฯลฯ
สรณธรรม อรณธรรมธรรมเหลานี้ ตลอดจนถึงสรณธรรม และอรณธรรม ยอมถึงซึ่งความ
เปนยมก๓ คือ มูลยมก จิตตยมก ธรรมยมก.
นิทเทสแหงมิสสกวาร จบ
จิตตยมก จบ
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ธรรมยมก
ปณณัตติวาร
อุทเทสวาร
[๗๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมคือกุศลหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ
[๗๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชกุศลธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชอกุศลธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ ไมใชอัพยากตธรรม
ไมใชอัพยากตะหรือ
[๘๐] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
[๘๑] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
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[๘๒] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ
อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
[๘๓] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
[๘๔] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ
อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
[๘๕] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
อุทเทสวาร จบ
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นิทเทสวาร
[๘๖] กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
กุศลธรรมคือกุศลหรือ
ถูกแลว
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ
ถูกแลว
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ
ถูกแลว
[๘๗] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศลธรรม ไมใชกุศลหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศลธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ถูกแลว
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[๘๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชอกุศลธรรม
กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว คือเปนอัพยากตธรรมดวยธรรมที่เหลือ
ไมใชอพั ยากตธรรม
กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอัพยากตธรรม
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชอกุศลธรรม
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[๘๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
[๙๐] กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
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ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
อกุศลเปนธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชอกุศลธรรม
อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
มิใชอัพยากตธรรม
[๙๑] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนกุศลดวยธรรมดวย
ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนอกุศลดวย
ธรรมดวย ไมใชอกุศลดวยนัน่ เทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรม ธรรมที่เหลือเวนอัพยากตะดวย
ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
[๙๒] กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
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ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชอกุศลธรรม
กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอัพยากตธรรม
อกุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
อกุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมที่เหลือ ไมใช
อัพยากตธรรม
อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือไมใชกุศลธรรม
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[๙๓] ไมใชกุศลธรรม ไมใชธรรมหรือ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนกุศลดวย
ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนกุศลดวยธรรมดวย
ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนอกุศลธรรมดวย
ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนัน่ เทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือเวนอกุศลดวยธรรมดวย
ไมใชอกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรม ธรรมที่เหลือเวนอัพยากตะ
ดวย ธรรมดวย ไมใชอพั ยากตะดวยนัน่ เทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอพั ยากตธรรม ธรรมที่เหลือเวนอัพยากตะ
ดวย ธรรมดวย ไมใชอพั ยากตะดวยนัน่ เทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
นิทเทสวาร จบ
ปณณัตติวาร จบ
ปวัตติวาร
[๙๔] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได
[๙๕] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ?
ในอรูปภูมิ กุศลยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ในปญจโวการภูมิอกุศลธรรมยอมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตกุศลธรรมจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโว
การภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย
[๙๖] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ในอรูปภูมิ อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย แต
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อัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ในปญจโวการภูมิ อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทัง้ หลาย
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโว
การภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะ
แหงอกุศลทั้งหลาย
[๙๗] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อกุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๙๘] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมใิ ด กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
[๙๙] อกุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อกุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ ?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมจะเกิดขึน้ ในภูมิ
นั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
[๑๐๐] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นใน
ภูมินั้นหรือ?
หามิได
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หรือวา อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น?
หามิได
[๑๐๑] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ?
กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสตั วเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
กุศลทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมเกิด
ขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้
คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๒] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ?
อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิในอุปปาทขณะแหง
อกุศลทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมเกิด
ขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ้นั คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยูใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
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ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ
นั้น คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๐๓] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ?
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แตสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย แต
อกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต
และอกุศลวิปปยุตจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น?
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย แตกุศล
ธรรม จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต
และกุศลวิปปยุตจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๑๐๔] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศล
วิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม กุศลธรรมยอม
ไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
แตกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรม
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๕] อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศล

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 47
ธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย ในอรูปภูมิ
แตอกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๖] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๐๗] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น?
ไมมี
[๑๐๘] อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ?
ไมมี
[๑๐๙] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย แต
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศล
ธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาท
ขณะแหงกุศลวิปปยุตจิตอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 48
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย แต
กุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินน้ั ก็หาไมอกุศลธรรมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรม
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิตและกุศลวิปปยุตจิต และแกอสัญญสัตว
[๑๑๐] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ และใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น ในภูมินนั้ ?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือในอรูปภูมใิ นอุปปาทขณะแหง
กุศลทั้งหลาย แตกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม อัพยากตธรรมยอม
ไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๑๑] อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรม ก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
กุศลทั้งหลาย
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หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
ทั้งหลาย แตอกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อัพยากตธรรมยอมไม
เกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๑๒] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ?
ถูกแลว
[๑๑๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ?
ถูกแลว
[๑๑๔] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แกสตั วใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ?
ถูกแลว
[๑๑๕] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้
หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ ?
ถูกแลว
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[๑๑๖] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิ
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้ ?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกศุ ลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลว กุศลธรรมก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้
ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๑๗] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลว ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
[๑๑๘] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ เกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ ?
อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่ออกุศลจิต
ดวงที่ ๒ เปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อกุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวและกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔
ขันธ ๕ นอกนี้
[๑๑๙] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แตกุศลธรรมจะเคยเกิดขึน้ แลวแกสตั วนั้นในภูมินนั้ ก็หาไม
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูมี
ขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๐] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินน้ั ก็
หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕นอกนี้
[๑๒๑] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น?
ไมมี
[๑๒๒] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น?
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ไมมี
[๑๒๓] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น?
ไมมี
[๑๒๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๒๕] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น?
ไมมี
[๑๒๖] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น?
ไมมี
[๑๒๗] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ?
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กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู แตอกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว และอกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว แกสัตวนั้น คือสัตวชนั้
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ ?
ถูกแลว
[๑๒๘] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอัพยากตธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวน้นั ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวและอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ซึ่งกําลังเขาถึงซึ่งสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๒๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอัพยากตธรรม ไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ?
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวและอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น ที่กําลังเขาถึงซึ่งสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
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[๑๓๐] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว
[๑๓๑] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต แตกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอัพยากตธรรม และอกุศลธรรม
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
[๑๓๒] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตแตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ อัมยากตธรรมจักเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
[๑๓๓] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด กุศลธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น?
ถูกแลว
[๑๓๔] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมใิ ด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น?
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อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมจักเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
[๑๓๕] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมินนั้ หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมใิ ด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนจตุโว
การภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๓๖] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้นหรือ?
กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ผูที่
จักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แตอกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ก็หาไม กุศลธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูม ีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น?
ถูกแลว
[๑๓๗] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต ผูเปนอสัญญสัตว แตกศุ ลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมี
ขันธ ๕ นอกนี้
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[๑๓๘] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมิน้นั ?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูทจี่ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ผูเปนอสัญญสัตว
แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และอกุศล
ธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๓๙] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระ
อรหันต
[๑๔๐] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรม จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรม จักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๑๔๑] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
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อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู
เปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดแตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นและอัพยากตธรรมก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๑๔๒] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๑๔๓] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ไมมี
[๑๔๔] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๑๔๕] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมใิ ด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมนิ ั้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูเปนอสัญญสัตว
[๑๔๖] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต
มรรค ผูเปนพระอรหันต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๔๗] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูทจี่ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว
แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๔๘] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแกสัตวน้นั หรือ
ถูกแลว
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หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวและกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๔๙] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และกุศลธรรมก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๐] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวและอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๕๑] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๕๒] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
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อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๓] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๔] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทงั้ หมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
[๑๕๕] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้
หรือ ?
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ?

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 61
ไมมี
[๑๕๖] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ ?
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๕๗] อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๕๘] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๕๙] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตอกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็
หาไม กุศลธรรมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
คือ สัตวชั้นสุทธาวาสในเมือ่ ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๑๖๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมนิ นั้ หรือ
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึน้ แกสัตว
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เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นผูเขาถึงสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดกุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินน้ั
ถูกแลว
[๑๖๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตอัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเ ขาถึงสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด อกุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
ถูกแลว
[๑๖๒] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคสัตวจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตอกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
ในอุปปาทขณะแหงกุศล
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาท
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๓] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
อุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๔] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๕] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฯลฯ
[๑๖๖] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตอกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
อกุศลธรรมจักเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศล
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[๑๖๗] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมนิ ั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ
นั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๘] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวท้งั หมดในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลา
นั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
[๑๖๙] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อกุศลธรรมจักไมเกิดแกสัตวนั้น
หรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต สัตวใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหง
จิตใด ในภังคขณะแหงจิตนัน้
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคสัตวใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตกุศลธรรมยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้น ในภังคขณะ
แหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันตสัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนัน้
[๑๗๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นผู
มีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๑๗๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ถูกแลว
[๑๗๒] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๗๓] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ
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กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
ก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตกุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๗๔] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งปวงในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูมคี วามพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๗๕] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 67
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอกุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๑๗๖] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู
เปนพระอรหันต และผูจกั ไดเฉพาะอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดแตอกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๗] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แต
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และอัพยากตธรรม
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๘] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แต
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรม
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๙] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ
[๑๘๐] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดแตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุตยิ จิต
เปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักเกิดขึ้น
และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๘๑] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมิน้นั หรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว และ
อัพยากตธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็
หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๘๒] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมอกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อัพยากตธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูมขี ันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
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หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นและอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูม ีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๘๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๕] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๖] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฯลฯ
[๑๘๗] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมจักไมเกิด
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ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม กุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจกั ไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แตกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คืออสัญญสัตว
[๑๘๘] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอัพยากตธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอัพยากตธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
อุปปาทวาร จบ
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นิโรธวาร
[๑๙๐] กุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
หามิได
[๑๙๑] กุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ
ในอรูปภูมิ กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศลแตอัพยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ กุศลธรรมและอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยูในภังคขณะแหงกุศล
วิปปยุตจิต ยอมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็จะดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
[๑๙๒] อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ
ในอรูปภูมิ อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปในภังคขณะแหงกุศล แตอพั ยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม
ดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอ มดับไป ในภังคขณะแหงอกุศล
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู ยอมดับไป ในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม ใน
ปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมยอมดับไป และอกุศลธรรมยอมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศล
[๑๙๓] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมในภูมนิ ั้นยอมดับไป
หรือ
ถูกแลว
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หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
ถูกแลว
[๑๙๔] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้น ยอมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมในภูมนิ ้นั ยอมดับไป
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมยอมดับไปใน
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมินนั้ ซึ่งเปน
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๙๕] อกุศลธรรมยอมดับไปในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้น
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมยอมดับไป
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปน
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๙๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
หามิได
[๑๙๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ
แหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ยอมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมดับไป
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอม
ดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ยอมดับไปและกุศลธรรมก็ยอ มดับไป
[๑๙๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ยอมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ
แหงอกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมดับไป อัพยากตธรรมก็ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงอกุศล
วิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมดับไปก็
หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ยอมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๑๙๙] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมไมดับก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นคือ สัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหง
จิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั
ไป
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ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
ยอมดับไปและกุศลธรรมก็ยอ มดับไป
[๒๐๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงกุศลวิปป
ยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอพั ยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังเกิดขึน้ อยูในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งปวง
ที่กําลังจุติอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไม
ดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๐๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงอกุศลวิปป
ยุตจิตต ยอมไมดับไป แตอพั ยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตว
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ทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหง
กุศล ยอมไมดบั ไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๐๒] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับ อกุศลธรรมในภูมนิ ั้น ยอมไมดับ
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๐๓] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดบั ไป อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ยอมไมดับไป
หรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมใิ ด ยอมไมดับไป กุศลธรรมในภูมินนั้ ยอมไมดบั
ไป
ไมมี
[๒๐๔] อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้น ยอมไมดบั
ไปหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมใิ ด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมในภูมินั้น ยอมไมดบั
ไป
ไมมี
[๒๐๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป แตอกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไมกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้
คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวิปป
ยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
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ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป แตกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และกุศลวิปปยุตตจิต
และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดบั ไป
[๒๐๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และ
อัพยากตธรรม ก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดบั ไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ยอมไม
ดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรม ก็ยอมไมดับไป
[๒๐๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอพั ยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และ
อัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไป
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ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ยอมไม
ดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดบั ไป และอกุศลธรรม ก็ยอมไมดับไป
[๒๐๘] กุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไป
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๐๙] กุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้นเคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไป
แลว
ถูกแลว
[๒๑๐] อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้นเคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับ
ไปแลว
ถูกแลว
[๒๑๑] กุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมนิ ั้นเคยดับไปแลว
หรือ
ถูกแลว
หรือวาอกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมนิ ั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
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[๒๑๒] กุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้นเคยดับไป
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมินนั้ เคยดับไป
แลว
อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมในภูมินั้น
เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรม เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว ในภูมินนั้
ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๒๑๓] อกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้นเคยดับไป
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมินนั้ เคยดับไป
แลว
อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมในภูมินั้น
เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไป
แลว และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒
เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ เคยดับไปแลวก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นผูม ีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และ
อกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ เคยดับไปแลว
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว
และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น เคยดับไป
แลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูม ีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ และ
อกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๗] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นไมเคย
ดับไปแลว
ไมมี
[๒๑๘] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลว
ไมมี
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[๒๑๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลว
ไมมี
[๒๒๐] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมินั้น ไมเคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมินนั้ ไมเคยดับ
ไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๑] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมินั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมินั้น ไมเคย
ดับไปแลว
ไมมี
[๒๒๒] อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมินั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมินั้น ไมเคย
ดับไปแลว
ไมมี
[๒๒๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวอกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
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กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒
เปนไปอยู ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และ
อสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลวและอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอพั ยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว
และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป
อยู และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับ
แลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และ
อัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
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[๒๒๖] กุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับ
แหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไปและอกุศลธรรม ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
ถูกแลว
[๒๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ผูเปนพระอรหันต จักดับ
ไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้
จักดับไป และกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๒๘] อกุศลธรรมของสัตวใดจักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักดับไปแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๒๙] กุศลธรรมในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ
[๒๓๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป
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หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมิ
นั้น จักดับไป
ถูกแลว
[๒๓๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือพระอรหันต
และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของ
สัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมขี ันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๓๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักดับไป
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวนอกนี้ ผูม ีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้นจักไมดับไป
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิต
ใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบั ไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบั ไปก็หาไม
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระอรหันตจักไมดับไป และ
กุศลธรรมก็จักไมดับไป
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[๒๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระอรหันต จักไมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบั ไปก็หาไมในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ
ไป
ถูกแลว
[๒๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป และ
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไป
ถูกแลว
[๒๓๖] กุศลธรรมในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ
[๒๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไป
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ผูเปนพระอรหันต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็จักไมดับไป
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[๒๓๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ผูเปนพระอรหันต
และอสัญญสัตว จักไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น จักไมดับไปก็หาไม
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ จักไมดับไป และอัพยากต
ธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๓๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักไมดบั ไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๔๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไปแลว
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรม
ก็ยอมดับไป

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 86
[๒๔๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ เคยดับไปแลว และ
กุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
ดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไป
แลว และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๓] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ
[๒๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวท้งั หมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอม
ดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
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[๒๔๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอ มดับไป
[๒๔๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับ
ไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวน้นั ยอม
ไมดับไป
ไมมี
[๒๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ
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เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไป
ไมมี
[๒๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไป
ไมมี
[๒๕๐] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดบั ไป ฯลฯ
[๒๕๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ไมเคย
ดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต
เปนไปอยู และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๕๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส
ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ถูกแลว
[๒๕๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้นในภูมินนั้ ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา
นั้น ในภูมินนั้ ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ผูเขาถึงชั้น
สุทธาวาส ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ถูกแลว
[๒๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรม
ก็ยอมดับไป
[๒๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ
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แหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ จักดับไป และกุศลธรรม
ก็ยอมดับไป
[๒๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และ
อกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๕๗] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ
[๒๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นยอมดับไป แตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้
ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล และอกุศลธรรม ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมดับไปก็หาไม
ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น จักดับไป และกุศลธรรม ก็ยอม
ดับไป
[๒๕๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จัก
ดับไป และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๖๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือ อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอม
ดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น จักดับไป
และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๖๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอมไมดับไป และ
อกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปสัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตว
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เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน
ลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๖๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดบั
ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดบั ไป และ
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป
ถูกแลว
[๒๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบั ไป และ
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป
ถูกแลว
[๒๖๔] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดบั ไป ฯลฯ
[๒๖๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไม
ดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปน
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พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอม
ไมดับไป และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลา
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว
จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๖๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งปวง ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมดบั ไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๖๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไป
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ถูกแลว
[๒๖๘] กุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
และผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลวแตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ นอกนี้ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรม
ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป
แลว
ถูกแลว
[๒๖๙] กุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลวแตอพั ยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยดับไปแลว และ
อัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลวแตอพั ยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยดับไปแลว
และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป
แลว
ถูกแลว
[๒๗๑] กุศลธรรมในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ
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[๒๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคผูเปนพระอรหันต
ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
จักดับไป แตกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ เคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็เคย
ดับไปแลว
[๒๗๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลว แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมิ
นั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมขี ันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุติยจิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตว ก็จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
จักดับไป และกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๗๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักดับไปหรือ
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ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลว แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุติยจิตเปนไป
อยู และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ เคยดับไปแลวก็หาไม
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป
และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไป
แลว
เคยดับไปแลว
[๒๗๖] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว
เคยดับไปแลว
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[๒๗๘] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฯลฯ
[๒๗๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นจักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูเปนอสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักไมดบั ไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไป แตกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปน
อสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
[๒๘๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๘๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
นิโรธวาร จบ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 98
อุปปาทนิโรธวาร
[๒๘๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับ กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อัพยากตธรรมของสัตวน้นั ยอมดับหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๕] กุศลธรรมยอมเกิดในภูมใิ ด อกุศลธรรมยอมดับในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมยอมดับในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดในภูมินนั้
ถูกแลว
[๒๘๖] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมยอมดับในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนจตุโวการภูมปิ ญจโวการภูมิ ยอมดับไป และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๒๘๗] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมิใด อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมยอมเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ และ
อกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น
[๒๘๘] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ นั้ ยอมเกิดขึ้น
หามิได
[๒๘๙] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
หามิได
[๒๙๐] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ้นั ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
หามิได
[๒๙๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้นอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นแตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
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ยอมไมเกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และ
อกุศลธรรมยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบั ไปแตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตต
จิต และกุศลธรรม ก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๒๙๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ ปวงที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ใน
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอม
ไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล
และอกุศล ยอมไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอ มไมดับไป
[๒๙๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลา
นั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน
อรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศลและอัพยากตธรรมก็ยอมไมดบั ไป
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล
และอกุศล ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๒๙๔] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมยอมไมดับไปในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๒๙๕] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมินั้น
หรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ไมมี
[๒๙๖] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิ
นั้นหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ไมมี
[๒๙๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้นอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไป ก็หาไมในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมไมดบั ไป
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หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ยอมไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้
[๒๙๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมเกิดขึ้นและ
อัพยากตธรรม ก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมไมดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไมอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๒๙๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตจิตในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นยอมไมดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไมอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๓๐๐] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้น
แลว
ถูกแลว
[๓๐๑] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิด
ขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๐๒] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคย
ดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคย
เกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๐๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยดับไปแลว ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
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หรือวา อกุศลธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้
ถูกแลว
[๓๐๔] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึน้ แลว ใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมใิ ด กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลว ใน
ภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แลว ในภูมินนั้ ก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว
และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๕] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ใน
ภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมใิ ด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ใน
ภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลวแตอกุศลธรรม ในภูมินนั้
เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้นซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไป
แลว และอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒
เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว
และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
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[๓๐๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุติยจิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้น
แลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
เคยดับไปแลวและกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยเกิดขึน้ แลวอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุติยจิตเปนไป
อยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
เคยดับไปแลวและอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๙] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
เกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๐] กุศลธรรมของสัตวใดไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวใด
ไมเคยดับไปแลวหรือ
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ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
เกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๒] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว ในภูมใิ ด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๓๑๓] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยดับไปแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๓๑๔] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมไมเคยดับไป
แลว ในภูมินนั้ หรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้
แลว ในภูมินนั้
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ไมมี
[๓๑๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึน้ แลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒
เปนไปอยู ไมเคยเกิดขึน้ แลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
ไมเคยเกิดขึ้นแลวและอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๑๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึน้ แลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
และอสัญญสัตว ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยเกิดขึน้
แลว และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๑๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
และอสัญญสัตว ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยเกิดขึน้
แลว และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
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[๓๑๘] กุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึน้ อกุศลธรรมของสัตวนั้นจักดับไปหรือ
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ จักเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักเกิดขึน้
ถูกแลว
[๓๑๙] กุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้นจักดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และ
พระอรหันต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ จักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของ
สัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๐] อกุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้นจักดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และ
พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดจักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น จักเกิดไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ นอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรม
ก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๑] กุศลธรรมจักเกิดขึ้น ในภูมิใด อกุศลธรรมจักดับไปในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับ ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๓๒๒] กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักดับไปในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
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หรือวา อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมใิ ด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมในภูมินนั้ จัก
เกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ จักดับไป และ
กุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๓] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักดับไปในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมใิ ด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมในภูมนิ ั้น จัก
เกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมนิ ั้น ซึง่ เปนจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ จักดับไป และ
อกุศลธรรมก็จักเกิดขึน้
[๓๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักเกิดขึน้ อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น จักเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวนอกนี้ ผูม ีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักเกิดขึน้ และอกุศลธรรม
ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น จักเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๒๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น จักเกิดขึ้น
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ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
และกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูท ี่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักเกิดขึน้ ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรม ก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึ้น อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมเกิดขึน้
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลา
นั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึ้นก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลา
นั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหันต จักไมดบั ไป กุศลธรรมและ
อกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้น
[๓๒๘] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและพระอรหันต
จักไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบั ไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึ้นและอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
เกิดขึ้น
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ถูกแลว
[๓๒๙] อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคพระอรหันต
ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมเกิดขึ้นแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา
นั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรมก็จักไมดบั ไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
เกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๓๐] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมใิ ด อกุศลธรรมจักไมดับไป ในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับไป ในภูมใิ ด กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมินนั้
ถูกแลว
[๓๓๑] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมใิ ด อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมนิ ั้น
หรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๓๒] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมดบั ไป ในภูมิ
นั้นหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมเกิดขึน้ อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
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ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมเกิดขึ้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลา
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไป แตกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้นก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระอรหันต
และอสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้น
[๓๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต และอสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จัก
ไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรม ก็จักไมดบั ไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมคี วามพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูจ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๓๖] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ
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ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
เกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
เกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคย
ดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น
[๓๓๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
เกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ เคย
ดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้
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[๓๓๙] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น ในภูมใิ ด ฯลฯ
[๓๔๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้นอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น
ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยดับไปแลว
และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๔๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุ ลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้
ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคย
ดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น
[๓๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว
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เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไมในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๔๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิด อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม
ไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม
เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ยอมไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๖] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมเกิดขึ้นอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ยอมไมเกิดขึ้น แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ใน
เมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
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หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นแตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ผูกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นแตอพั ยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๕๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมเกิดขึน้ แตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้
ยอมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักดับไป
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หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวจักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไป และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไปแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาท
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเ ขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไปแตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ จัก
ดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๓] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น ในภูมใิ ด ฯลฯ
[๓๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมเกิดขึน้ อกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ยอมเกิดขึน้ แต
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อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ นอกนี้ ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ยอมเกิดขึน้
ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไป และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว จักดับไปแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ้นั จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว จักดับไปแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ จัก
ดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
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[๓๕๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระอรหันตผู
จักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักไมดบั ไป แตกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูท ี่จักไดเฉพาะซึ่งพระอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น จัก
ไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๓๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวยอมไมเกิดขึ้นแตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไม
เกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๕๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นแตอัพยากตธรรมของสัตว
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เหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไม
เกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม
เกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๖๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๖๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้นอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ยอมไมเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระ
อรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และ
อสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ จักไมดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคพระอรหันต ผูทจี่ ักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไม
เกิดขึ้น
[๓๖๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 121
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไป กุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ยอมไมเกิดขึ้นอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้นแตอพั ยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๖๔] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคพระอรหันต ผู
จักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยเกิดขึน้ แลวแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จัก
ดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดขึน้ แลว
ถูกแลว
[๓๖๕] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดขึ้นแลวแตอพั ยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว และ
อัพยากตธรรม ก็จักดับไป
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หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิด
ขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๖๖] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จัก
ดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดขึน้ แลวแตอัพยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว
และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้น
แลว
ถูกแลว
[๓๖๗] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๖๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยเกิดขึ้นแลวอกุศลธรรมของสัตว
นั้น ในภูมินนั้ จักดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระ
อรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยเกิดขึ้นแลว แตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตว
นอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป
อยู จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรม
ก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๖๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
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ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยเกิดขึน้ แลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวนอกนี้ ผูม ีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยเกิดขึน้ แลว และอัพยากตธรรมก็จกั
ดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
จักดับไป และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึน้ แลว
[๓๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยเกิดขึน้ แลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ เคยเกิดขึ้นแลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ จักดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวนอกนี้ ผูม ีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จัก
ดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปน
ไปอยู และอสัญญสัตวจักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จัก
ดับไป และอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๑] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ
ไมมี
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หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
เกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จัก
ไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
เกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึน้ แลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น
จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย
เกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึน้ แลว ในภูมใิ ด ฯลฯ
[๓๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด ไมเคยเกิดขึ้นแลวอกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป
อยู ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ จักไมดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตวไมเคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรม
ก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมใิ ด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยเกิดขึน้ แลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมนิ ั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระ
อรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดจักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตว
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เหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
คืออสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึน้ แลวอัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดบั ไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยเกิดขึน้ แลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลวอัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ในภูมินนั้ จักไมดับไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น ไมเคยเกิดขึน้ แลว
เคยเกิดขึ้นแลว
อุปปาทนิโรธวาร จบ
ปวัตติวาร จบ
ภาวนาวาร
[๓๗๘] บุคคลใดเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นละอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
หรือวา บุคคลใดละอกุศลธรรม บุคคลนั้นเจริญกุศลธรรม
ถูกแลว
บุคคลใดไมเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นไมละอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
หรือวา บุคคลใดไมละอกุศลธรรม บุคคลนั้นไมเจริญกุศลธรรม
ถูกแลว ฯลฯ
ภาวนาวาร จบ
ธรรมยมก จบ
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อินทริยยมก
ปณณัตติวาร
[๓๗๙] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิริยนิ ทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
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อุทเทส
[๓๘๐] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ จักขุนทรีย เรียกวาจักขุหรือ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ โสตินทรีย เรียกวาโสตะหรือ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ
กาย เรียกวากายินทรียห รือ กายินทรีย เรียกวากายหรือ
มโนเรียกวามนินทรียหรือ มนินทรีย เรียกวามโนหรือ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียห รือ อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ
ปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรียหรือ ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียห รือ ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ
สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ โสมนัสสินทรีย เรียกวาโสมนัสหรือ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนัสหรือ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ
สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียห รือ วิริยนิ ทรีย เรียกวาวิริยะหรือ
สติ เรียกวาสตินทรียห รือ สตินทรีย เรียกวาสติหรือ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอัญญาตาวีหรือ
[๓๘๑] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชจกั ขุนทรีย ไมเรียกวาจักขุหรือ
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ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวาโสตะหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวาฆานะหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวาชิวหาหรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียห รือ ไมใชกายินทรีย ไมเรียกวากายหรือ
ไมใชใจ ไมเรียกวามนินทรียหรือ ไมใชมนินทรีย ไมเรียกวาใจหรือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถีหรือ
ไมใชบุรษุ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ ไมใชปุริสินทรีย ไมเรียกวาบุรุษหรือ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ ไมใชชีวิตนิ ทรีย ไมเรียกวาชีวิตหรือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชสุขินทรีย ไมเรียกวาสุขหรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวาทุกขหรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชโสมนัสสินทรียไมเรียกวา
โสมนัสหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชโทมนัสสินทรียไมเรียกวา
โทมนัสหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ ไมใชอุเปกขินทรียไมเรียกวาอุเบกขาหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวาสัทธาหรือ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาวิริยินทรียห รือ ไมใชวิรยิ ินทรีย ไมเรียกวาวิริยะหรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวาสติหรือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวาสมาธิหรือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวาปญญาหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือไมใชอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวาอัญญะหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ ไมใชอัญญาตาวินทรียไมเรียกวา
อัญญาตาวีหรือ
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[๓๘๒] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
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ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
กาย เรียกวากายินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
มโน เรียกวามนินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ปุริสะ เรียกวาปุรสิ ินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
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สติ เรียกวาสตินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวา
จักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญินทรียหรือ
[๓๘๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอนิ ทรียไมเรียกวาโสตินทรียห รือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียห รือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียห รือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุรสิ ินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ นิ ทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
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ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชบุรษุ ไมเรียกวา ปุริสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
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ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาวิริยินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือไมใชอนิ ทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ ไมใชอินทรียไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
[๓๘๔] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
โสตะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
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ฆานะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
ชิวหา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
กาย เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวากายินทรียห รือ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียห รือ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียห รือ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียห รือ
สุข เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โทมนัส เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
สัทธา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียห รือ
สติ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียห รือ
สมาธิ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
ปญญา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
อัญญะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
[๓๘๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ไมใชใจ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ
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ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียห รือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
[๓๘๖] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวา โสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียห รือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 136
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โสตะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ฆานะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ชิวหา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
กาย เรียกวาอินทรียห รือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
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ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สุข เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
โทมนัส เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สัทธา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สติ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
สมาธิ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ปญญา เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
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อัญญะ เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย
เรียกวาอัญญินทรียหรือ
[๓๘๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
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ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 140
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรียไ มเรียกวา
จักขุนทรียห รือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
[๓๘๘] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
จักขุนทรีย เรียกวาจักขุหรือ
ถูกแลว
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ
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ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสตดวย
เรียกวาโสตินทรียดวย
โสตินทรีย เรียกวาโสตหรือ
ถูกแลว
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ
ถูกแลว
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ
ถูกแลว
กาย เรียกวากายินทรียห รือ
เวนกายินทรียเสีย กายทีเ่ หลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายินทรียกายินทรีย เรียกวา
กายดวย เรียกวากายินทรียด ว ย
กายินทรีย เรียกวากายหรือ
ถูกแลว
มโน เรียกวามนินทรียห รือ
ถูกแลว
มนินทรีย เรียกวามโนหรือ
ถูกแลว
[๓๘๙] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ
หามิได
อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ
หามิได
ปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรียหรือ
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หามิได
ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ
หามิได
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียห รือ
ถูกแลว
ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ
ถูกแลว
[๓๙๐] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ
ถูกแลว
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ
ถูกแลว
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
โสมนัสสินทรีย เรียกวาโสมนัสหรือ
ถูกแลว
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนัสหรือ
ถูกแลว
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย อุเปกขินทรีย
เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียด วย
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อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๑] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ
ถูกแลว
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียห รือ
ถูกแลว
วิริยนิ ทรีย เรียกวาวิริยะหรือ
ถูกแลว
สติ เรียกวาสตินทรียห รือ
ถูกแลว
สตินทรีย เรียกวาสติหรือ
ถูกแลว
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ
ถูกแลว
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๒] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
ถูกแลว
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อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ
ถูกแลว
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ถูกแลว
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอัญญาตาวีหรือ
ถูกแลว
[๓๙๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุนทรีย ไมเรียกวาจักขุหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย เรียกวาจักขุ เวนจักขุและจักขุนทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ ทั้งไมเรียกวาจักขุนทรีย
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวาโสตะหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย เรียกวาโสต เวนโสตและโสตินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต ทั้งไมเรียกวาโสตินทรีย
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวาฆานะหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวาชิวหาหรือ
ถูกแลว
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ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชกายินทรีย ไมเรียกวากายหรือ
ถูกแลว
เวนกายินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวากายินทรีย เรียกวากายเวนกายและ
กายินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวากายทั้งไมเรียกวากายินทรีย
ไมใชใจ ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชมนินทรีย ไมเรียกวาใจหรือ
ถูกแลว
[๓๙๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี ทั้งไมเรียกวาอิตถินทรีย
ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถีหรือ
อิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรีย เรียกวาอิตถี เวนอิตถี และอิตถินทรียเสียอินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี ทั้งไมเรียกวาอิตถินทรีย
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะ และปุรสิ ินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ ทั้งไมเรียกวาปุริสินทรีย
ไมใชปุรสิ ินทรีย ไมเรียกวาปุริสะหรือ
ปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะ เวนปุรสิ ะ และปุริสินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ ทั้งไมเรียกวาปุรสิ ินทรีย
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชชีวติ ินทรีย ไมเรียกวาชีวิตหรือ
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ถูกแลว
[๓๙๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชสุขินทรีย ไมเรียกวาสุขหรือ
ถูกแลว
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวาทุกขหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสหรือ
ถูกแลว
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอุเปกขินทรีย ไมเรียกวาอุเบกขาหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขา เวน
อุเบกขาและอุเปกขินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาทั้งไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๓๙๖] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวาสัทธาหรือ
ถูกแลว
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ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาวิริยินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชวิรยิ นิ ทรีย ไมเรียกวาวิรยิ ะหรือ
ถูกแลว
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวาสติหรือ
ถูกแลว
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวาสมาธิหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวาปญญาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวาอัญญะหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอัญญาตาวินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวีหรือ
ถูกแลว
[๓๙๘] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียทีเหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวา โสตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดว ย อินทรียที่เหลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย
เรียกจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวากายินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวากายินทรีย
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จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวามนินทรีย
[๓๙๙] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาอิตถินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาปุรสิ ินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาชีวติ นิ ทรีย
[๔๐๐] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
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อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาสุขินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาทุกขินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
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อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียที่เหลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๐๑] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสตินทรียห รือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาสตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
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จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๐๒] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียดว ย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดว ย
เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียห รือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุ
ดวย เรียกวาจักขุนทรียดว ย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๓] โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสต
ดวย เรียกวาโสตินทรียดวย
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อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
โสต เรียกวาโสตินทรียห รือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสต
ดวย เรียกวาโสตินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๔] ฆานะ เรียกวาฆานินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๕] ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
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ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๖] กาย เรียกวากายินทรียหรือ
เวนกายินทรีย กายทีเ่ หลือ ไมเรียกวากายินทรีย กายินทรีย เรียกวากายดวย เรียก
วากายินทรียด ว ย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
กาย เรียกวากายินทรียห รือ
เวนกายินทรีย กายทีเ่ หลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายินทรีย กายินทรียเรียกวากาย
ดวย เรียกวากายินทรียด วย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๗] ใจ เรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ใจ เรียกวามนินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
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[๔๐๘] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกจักขุนทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียห รือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๙] ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียห รือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๐] ชีวิต เรียกวาชีวติ ินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียห รือ
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ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๑] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียด วย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดว ย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๒] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
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วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
สติ เรียกวาสตินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๑๓] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
[๔๑๔] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๑๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๑๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๑๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๑๘] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๑๙] ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสต ไมเรียกวาโสตินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๐] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๑] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๒] ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๓] ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถี และอิตถินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดว ย ไมเรียกวาอิตถินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดว ย ไมเรียกวาอิตถินทรียดว ย
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๕] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะและปุรสิ ินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุรสิ ินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะและปุรสิ ินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุรสิ ินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๖] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตนิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๘] ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๙] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๐] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
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[๔๓๑] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๒] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๓] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาวิริยินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๔] ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียห รือ
ถูกแลว
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๕] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๖] ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๓๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
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ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๘] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา อัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๙] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๐] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย
โสต เรียกวาอินทรียหรือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 168
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้นเรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียด ว ยโสตที่เหลือ
ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาโสตินทรีย
ฆานะ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
ชิวหา เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
กาย เรียกวาอินทรียห รือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียด วยกายที่เหลือ
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวากายินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
ใจ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวามนินทรีย
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[๔๔๑] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
ปุริสะ เรียกวาอินทรียห รือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรีย
[๔๔๒] สุข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรีย
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย
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โสมนัส เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
โทมนัส เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
อุเบกขา เรียกวาอินทรียห รือ
อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียด วย
อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียที่เหลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๔๓] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
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สติ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย
สมาธิ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
ปญญา เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๔๔] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ดวย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญะ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ
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ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๔๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนจักขุเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนฆานะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาฆานะ เรียกวาอินทรีย เวนฆานะและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 173
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนมนะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๔๖] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปุริสะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรีย เวนปุริสะและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวติ ดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๔๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
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ถูกแลว
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนทุกขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโสมนัส
และอินทรียทงั้ หลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวยไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโทมนัส
และอินทรียทงั้ หลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวยไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา
และอินทรียทงั้ หลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียห รือ
ถูกแลว
[๔๔๘] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธาและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิรยิ ะและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรีย
ทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรียเวนปญญาและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปญญาดวยไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๙] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียทั้งหลายเสียอินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญา
ตัญญัสสามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
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ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวยไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน
อัญญาตาวีและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือไมเรียกวาอัญญาตาวีดวยไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๕๐] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวากายินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
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จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวามนินทรีย
[๔๕๑] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาอิตถินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปุรสิ ินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาปุรสิ ินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาชีวติ นิ ทรีย
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[๔๕๒] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาสุขินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาทุกขินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียท ี่เหลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๕๓] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 179
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาสัทธินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาวิริยนิ ทรียหรือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดว ย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาสตินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียด ว ย อินทรียทเี่ หลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๕๔] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
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อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียดว ย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือ เรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๕] โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้น เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียด ว ย โสตที่เหลือ
เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
โสตะ เรียกวาอินทรียห รือ
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้น เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียด ว ย โสตที่เหลือ
เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 181
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๖] ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๗] ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชิวหา เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๘] กาย เรียกวากายินทรียห รือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียด วย กายที่เหลือ
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย
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อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
กาย เรียกวาอินทรียห รือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียด วยกายที่เหลือ
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๙] มนะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๐] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
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อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๑] ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียห รือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๒] ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรียเรียกวา อัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๓] สุข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 184
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
สุข เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โสมนัส เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
โทมนัส เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียห รือ
อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียด วย
อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียห รือ
อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียด วย
อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๔] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ
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ถูกแลว ฯลฯ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
สติ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
สมาธิ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ปญญา เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๖๕] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญะ เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียห รือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดว ย เรียกวาอัญญาตาวินทรียด วยอินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียด วย อินทรียที่เหลือเรียกวาอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ
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ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียด วย อินทรียทเี่ หลือเรียกวา
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
[๔๖๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนจักขุเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุดว ย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๖๗] ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
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เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๖๘] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนฆานะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาฆานะ เรียกวาอินทรียเวนฆานะและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนฆานะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๖๙] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียท่เี หลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียด ว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียด ว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๐] ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
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ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๑] ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนมนะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนมนะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๒] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๓] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียห รือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 189
เวนปุริสะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรียเวนปุริสะและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุรสิ ะดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปุรสิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปุริสะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรียเวนปุริสะและอินทรีย
เสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๔] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิตดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิตดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๗๖] ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนทุกขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนทุกขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๗] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโสมนัส
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโสมนัส
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๘] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโทมนัสและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเ วนโทมนัส
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๗๙] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๐] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธา
และอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธาและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียด ว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
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ถูกแลว
[๔๘๑] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิรยิ ะและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชวิรยิ ะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิรยิ ะและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๒] ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๓] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
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ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๔] ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรียเวนปญญาและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรีย เวนปญญาและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๕] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติ และอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือไมเรียกวาอนัญญาตัญญัส
สามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัส
สามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียด วย
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ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๖] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวาอินทรียดว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๗] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน
อัญญาตาวีและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน
อัญญาตาวีและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
นิทเทสวาร จบ
ปณณัตติวาร จบ
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ปวัตติวาร
[๔๘๘] จักขุนทรีย เกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสตินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นและโสตินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตโสตะ ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสตินทรียยอมเกิดขึ้นและจักขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๘๙] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มเกิดขึ้นและฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ มีแตฆานะ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นและจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตฆานะ มีแตจกั ขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ ไมใชอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
อิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็ยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี มีแตจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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[๔๙๑] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ ไมใชปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสนิ ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ มีแตจกั ขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๒] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตจกั ขุนทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๓] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ เวนโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
โสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๔๙๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ เวนอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
อุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมมีจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา มีจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๕] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ เปนอเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตสัทธินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ซึ่งเปนสเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมมีจกั ขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรีย จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๖] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ประกอบดวยปญญา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญาไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ผูประกอบดวยปญญามีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๗] จักขุนทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียย อมเกิดขึ้นและจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๘] ฆานินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
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ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
อิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็ยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นและฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๙] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ ไมมีฆานะทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และฆานินทรียยอ มเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๐] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๑] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ เวนโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
โสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัสมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๒] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ เวนอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
อุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรีย ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรีย จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๓] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ เปนอเหตุกสัตวที่เกิดขึ้นอยู
แตสัทธินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนสเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวมีฆานะ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๔] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียย อมเกิดขึ้นและฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
หามิได
หรือวา ปุริสินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หามิได
[๕๐๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๘] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี เวนโสมนัสที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แต
โสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถีมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๕๐๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี เวนอุเบกขาทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตอิตถินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๐] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตสัทธินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น แกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี ปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถีประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา เปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๕๑๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียยอม เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๓] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแต
ปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๔] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ เวนโสมนัสทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัส
สินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะไมมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัสเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ เวนอุเบกขาทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนปุรสิ ะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ เปนอเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตสัทธินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ ปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ซึ่งเปนปุริสะ ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู
[๕๑๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้นและปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๙] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยูในอุปปาทขณะ
แหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัสที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๕๒๐] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยูในอุปปาทขณะ
แหงอุเบกขาวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอเุ ปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นและอุเปกขินทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งมีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๑] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๕๒๒] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นและปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๓] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตมนินทรียจ ะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
หามิได
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
หามิได
[๕๒๕] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
โสมนัสสินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนอเหตุกสัตว ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แต
สัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวย
โสมนัส ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
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หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เวนโสมนัสที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาปราศจากโสมนัสในปวัตติกาล แต
โสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบ
ดวยศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๒๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสปราศจากปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากปญญาในปวัตติกาล แต
ปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัสประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งประกอบดวยปญญา เวนโสมนัส ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แต
โสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๒๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้
ก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
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[๕๒๘] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนอเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากศรัทธาในปวัตติกาล แต
สัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่สัมปยุตดวยอุเบกขา และสัมปยุตดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เวนอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่ง
เปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา
และประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๕๒๙] อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ผูมีอุเปกขา ปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขา ปราศจากปญญาในปวัตติกาล แตปญญินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ผูมีอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ผูประกอบดวยปญญา เวนอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูประกอบดวยปญญามีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่ประกอบดวยปญญา สัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
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[๕๓๐] อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ผูมีจิต เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม มนินทรียย อมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ผูมี
อุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๕๓๑] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตวปราศจากปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แต
ปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเปนสเหตุกสัตวประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาสัมปยุตดวยญาณ ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๓๒] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต เปนอเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยูใ น
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๕๓๓] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ปราศจากปญญาที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๕๓๔] จักขุนทรียเกิดขึน้ ในภูมิใด โสตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๓๕] จักขุนทรียเ กิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ ก็
หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๓๖] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นในภูมนิ น้ั ก็
หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๓๗] จักขุนทรียเ กิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ กิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
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ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิแตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือปญจโว
การภูมิ
[๕๓๘] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๕๓๙] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ แตจักขุนทรียจ ะเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรีย ยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อ มเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือในปญจโว
การภูมิ
[๕๔๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
ยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม
มนินทรียย อมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือปญจโวการภูมิ
[๕๔๑] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย ยอมเกิดขึน้
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฆานินทรีย ยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๔๒] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
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ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และฆานินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๓] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือในกามาวจรภูมิ
[๕๔๔] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจ ะเกิด
ขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
[๕๔๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 212
[๕๔๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิด
ขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือกามา
วจรภูมิ
[๕๔๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสนิ ทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
คือกามาวจรภูมิ
[๕๕๐] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
ยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุรสิ ินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้น และปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
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[๕๕๑] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๕๕๒] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๕๔] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๕] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๖] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียย อมเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๗] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียย อมเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๘] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสตะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตโสตินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และ
โสตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสตะ ไมมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสตินทรียย อมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๕๙] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ ไมมีจกั ขุที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นซึ่งมีฆานะ มีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ ไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ มีจักขุ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ผูเปนอิตถี ไมมีจกั ขุที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรีย ยอมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๑] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ ไมเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งมีจักขุ เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะไมมจี ักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุรสิ ินทรียยอมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนปุริสะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๕๖๒] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๓] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ เวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียย อ ม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๖๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ เวนอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียย อม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขาไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ มีอุเบกขา มีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๕] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ้นั ซึ่งมีจักขุ เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๖] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ผูมจี ักขุ ปราศจากปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมจกั ขุนทรียย อมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีจักขุ ประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญาไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรีย
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ยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๗] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด มนินทรียย อมเกิดขึ้น
แกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจกั ขุนทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียย อมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๘] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนอิตถีที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซึง่ มีฆานะ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๙] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ มีฆานะ เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะ ไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไมปุรสิ ินทรียยอมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซึง่ เปนปุริสะ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๐] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งไมมีฆานะ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๑] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ เวนโสมนัสที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัสไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัส มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๒] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ เวนอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขา ไมมฆี านะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซึง่ มีอุเบกขา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๓] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งมีฆานะ เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีฆานะ ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๕๗๔] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญา ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งประกอบดวยปญญา มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียย อมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
หามิได
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
หามิได
[๕๗๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๘] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี เวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัสไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี เวนอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนอิตถี ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซึง่ มีอุเบกขา เปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
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[๕๘๐] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตว ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรียย อม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี ปราศจากปญญา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อม
เกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญา ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งประกอบดวยปญญา เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมิน้นั หรือ
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ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๓] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ้นั ซึ่งไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๔] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ้นั ก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมิน้นั
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัสไมเปนปุรสิ ะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๕๘๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวนอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขา ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนปุริสะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนปุรสิ ะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอม
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๕๘๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนปุริสะปราศจากปญญา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งเปนปุริสะ ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญา ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
เปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียย อมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๙] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวย
โสมนัส ในปวัตติกาล
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หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๐] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวย
อุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๑] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ซึ่งเปนสเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๒] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งปราศจากปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ
นั้น ซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยปญญา ใน
ปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๓] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดอยู แต
มนินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
หามิได
หรือวา อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หามิได
[๕๙๕] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
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ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยูใ นอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส
ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวเวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยศรัทธาปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และ
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๙๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัสปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยโสมนัสปราศจากปญญา ในปวัตติกาล
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งมีโสมนัส ประกอบดวยปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญา เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ทีป่ ระกอบดวยปญญา ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และ
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญา มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยปญญา ประกอบดวยโสมนัส ใน
ปวัตติกาล
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[๕๙๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต เวนโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรีย จะเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวย
โสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๙๘] อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเปกขา เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขาปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล
แตสัทธินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวเวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยศรัทธา ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล
แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๕๙๙] อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขาปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขาปราศจากปญญา ในปวัตติกาล
แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวน้นั ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญาเวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยปญญาปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล
แตอุเปกขินทรีย จะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีอุเบกขา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ประกอบดวยอุเบกขา ใน
ปวัตติกาล
[๖๐๐] อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต เวนอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียย อมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ใน
ปวัตติกาล
[๖๐๑] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ เปนสเหตุกสัตวปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาปราศจากปญญา ใน
ปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยปญญา ใน
ปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๐๒] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต เปนอเหตุกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาลแตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบ
ดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๖๐๓] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด มนินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจิต ปราศจากปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแก
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สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียย อ มเกิดขึ้นและปญญินทรียก็ยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึง่ ประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๖๐๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้น แกสัตวนนั้
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีแตโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสตินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ สัตวที่ไมมีจกั ขุ ไมมีโสตะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมโี สตะ มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวที่ไมมีโสตะ ไมมีจักขุฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีแตฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตวที่ไมมีจักขุ ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมฆี านะ มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ สัตวที่ไมมฆี านะ ไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๖๐๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจกั ขุ ไมเปนอิตถี ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี แตมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๗] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีจกั ขุ ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๘] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยูแตชวี ิตินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
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หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๐๙] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวาโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๐] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจกั ขุ เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา มีจกั ขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนสเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
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สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ เปน
อเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจกั ขุนทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๒] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ประกอบดวยปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจกั ขุ ปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้งั หมดที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๖๑๔] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนอิตถีทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ไมเปนอิตถี ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีฆานะทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๕] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๖] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
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หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๑๗] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และโสมนัส
สินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๘] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น เวนอุเบกขา มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๖๑๙] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนสเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปน
อเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๐] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งปราศจากปญญา ไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๑] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีจิตทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แต
มนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยู ไมมจี ิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๒๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุรสิ ะ กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นและปุริสนิ ทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยูไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียย อมไมเกิดขึ้นและอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๒๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๒๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัส
สินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส เปนอิตถี ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไม
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอิตถินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนอิตถี ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เปน
อเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว เปนอิตถี ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว
ไมเปนอิตถี ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ประกอบดวยปญญา ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถิน
ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวน้นั
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
มนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยู ไมมจี ิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๒๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ถูกแลว
[๖๓๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตโสมนัสสินทรีย จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัส
สินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุรสิ ินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น เวนโสมนัส เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสิน
ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุตอิ ยู ไมเปนปุริสะ เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
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อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และปุริสิน
ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เปน
อเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว เปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมสัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ ประกอบดวยปญญา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไมปุรสิ ินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
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[๖๓๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีจิตที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แต
มนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู ไมมจี ิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๓๕] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวติ ินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ
สัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๖] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
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[๖๓๗] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๘] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๙] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตชวี ิตินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๔๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
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โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งมีอุเบกขา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่สัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากโสมนัส
ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากอุเบกขา
ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส เปนสเหตุกสัตว ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัสประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
แตสัทธินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ปราศจากศรัทธา
ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ
และอสัญญสัตว
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[๖๔๒] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ผูเวนโสมนัส ประกอบดวยปญญา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ปราศจากโสมนัสปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีโสมนัสที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบดวยโสมนัสแตโสมนัสสินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจาก
ปญญา ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ซึ่งเวนโสมนัส มีจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัสในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น
ถูกแลว
[๖๔๔] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
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อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา แตสัทธินทรียจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา
ปราศจากศรัทธาผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขาในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขาผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๕] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ประกอบดวยปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล แต
ปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ปราศจากอุเบกขาปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบดวยอุเบกขาในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
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[๖๔๖] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา มีจติ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๔๗] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปนสเหตุกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แต
สัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ปราศจากปญญาปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเปนอเหตุกสัตว มีจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตว
ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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ถูกแลว
[๖๔๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตว
ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๖๕๐] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
อรูปภูมิ
[๖๕๒] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
อรูปภูมิ
[๖๕๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ไมมี
[๖๕๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๖๕๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตอเุ ปกขินทรียจ ะไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๗] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
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ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๘] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ไมมี
[๖๕๙] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๖๖๐] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอุเปกขินทรีย
จะไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๖๖๑] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
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ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนินทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้
ในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๖๖๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือรูปาวจรภูมิ โสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ปุริสนิ ทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๖๖๕] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอุเปกขินทรีย
จะไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๖๖๖] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมิน้นั คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนินทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุรสิ ินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๗] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ยอมเกิดขึ้น
[๖๖๘] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ยอมเกิดขึ้น
[๖๖๙] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๖๗๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๖๗๑] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๖๗๒] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุมีแตโสตะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และโสตินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติ ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีโสตะ มีแต
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม โสติน
ทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ ซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๗๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุมีแตฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยู ไมมจี ักขุ ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ มีแตจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยู ซึ่งไมมฆี านะ ไมมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๗๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยู ซึ่งไมมีจักขุ ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี มีแต
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถิน
ทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมเปนอิตถี ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๗๗] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั คือสัตวซึ่งไมมีจักขุเปนปุรสิ ะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่
กําลังจุติอยู สัตวซึ่งไมมีจักขุ ไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ แตมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุรสิ ิน
ทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดที่
กําลังจุติอยู ซึ่งไมเปนปุริสะ ไมมจี ักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๗๘] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
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ไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่
กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๙] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรีย ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส มี
แตจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัส
สินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๐] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ มีแตอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา มีแต
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ที่
กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๖๘๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ เปน
อเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมจี กั ขุเปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออเหตุกสัตวมีแตจักขุ ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียยอ มไมเกิด
ขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
อยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๒] จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ ประกอบ
ดวยปญญา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา
มีแตจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
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จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ มีจิต ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ทีก่ ําลังจุติอยู
ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๘๔] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยู สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี มีแต
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๕] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลัง
จุติอยู สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๖] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียย อมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตชวี ิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และชีวิตนิ ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๘๗] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะเวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวเวนโสมนัส มี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัส
สินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตว
ทั้งหมดที่กําลังจุตอิ ยู เวนโสมนัส ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๘] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนอุเบกขา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๙] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวไมมีฆานะเปนสเหตุก
สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออเหตุกสัตวมีฆานะ ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
เปนอเหตุกสัตว ไมมีฆานะทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๐] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งไมมีฆานะประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
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ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นและปญญินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา มี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๑] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมมีฆานะ มีจิตที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลัง
จุติอยู ไมมจี ิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๙๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู ไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ที่กาํ ลัง
จุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อิตถินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๙๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัสไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๖๙๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียย อ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปก
ขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตว
ทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี เปน
สเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถีเปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออเหตุกสัตวเปนอิตถี ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่
กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนอิตถีทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนอิตถี ประกอบ
ดวยปญญา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถีปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญาไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๙๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซ่งึ ไมเปนอิตถี มีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลัง
จุติอยู ไมมจี ิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๙๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู
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หรือวา ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๐๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส
เปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเบกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวทั้งหมด ที่กาํ ลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา เปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๗๐๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ เปน
สเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเปนอเหตุกสัตว ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งเปนอเหตุกสัตว เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ประกอบ
ดวยปญญา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา เปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญาไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งไมเปนปุริสะ มีจติ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๐๕] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากโสมนัส ในปวัตติกาลแตชีวิตินทรียจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล
[๗๐๖] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียย อ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจ ะไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
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[๗๐๗] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ซึ่งเปนอเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๐๘] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตชีวิตนิ ทรียจ ะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมปญ
 ญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล
[๗๐๙] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจิตที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตชวี ิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียยอมไมเกิดขึ้น
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และชีวิตนิ ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๑๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งมีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
โสมนัสวิปปยุตจิต อุเบกขาวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งไมมีโสมนัส ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาลแตโสมนัสสินทรียจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงอุเบกขาวิปปยุตจิตโสมนัสวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
[๗๑๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ซึ่งเวนโสมนัสเปน
สเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิตและสัทธาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต และสัทธาวิปปยุตจิต และ
อสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
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สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงจิต อัน
ปราศจากศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
อันปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัสและอสัญญสัตว
[๗๑๒] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส
ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากโสมนัส ประกอบ
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก ็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากโสมนัส ปราศจาก
ปญญาและอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา
มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวยโสมนัส
ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากโสมนัส และ
อสัญญสัตว
[๗๑๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมนิ นั้ คือสัตวซึ่งเวนโสมนัส
มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากโสมนัสแตมนินทรีย
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จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
ถูกแลว
[๗๑๔] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา เปน
สเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ประกอบดวย
ศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากอุเบกขา ปราศจากศรัทธา
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั คือสัตวซึ่งเปนอเหตุกสัตว
มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ้นั คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขา และ
อสัญญสัตว
[๗๑๕] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา
ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ประกอบ
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 275
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ปราศจากปญญา
และอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา
มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวยอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา
[๗๑๖] อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเวนอุเบกขา มีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แตมนินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ และมนินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๑๗] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรียย อมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา
เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวย
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ศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากศรัทธา
[๗๑๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากศรัทธาในปวัตติกาล แตมนินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมสัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๑๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดมนินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งปราศจากปญญา มีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญาในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมปญ
 ญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๒๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๗๒๑] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๒] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๓] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียเ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๔] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๕] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น
ถูกแลว
[๗๒๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
นั้นหรือ
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ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น
ถูกแลว
[๗๒๗] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๘] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติ ินทรียโสมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวใน
ภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น คือ
กามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
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ถูกแลว
[๗๓๑] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวใน
ภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น คือ
กามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๒] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเ คย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น
คือปญจโวการภูมิ
[๗๓๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้
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อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้ คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวใน
ภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ
ปญจโวการภูมิ
[๗๓๕] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ อรูปภูมิ แตจกั ขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ ปญจโวการภูมิ
[๗๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลวในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๗๓๗] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๓๘] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
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โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
[๗๓๙] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิ
นั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมิน้นั หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้น
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ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น
คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๒] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ นั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิ
นั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๗๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุรสิ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุรสิ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
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[๗๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวในภูมนิ ั้น
คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๖] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้
คือ จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวติ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๔๗] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๔๘] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
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ถูกแลว
[๗๔๙] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๐] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิ
นั้น
ถูกแลว
[๗๕๑] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๒] ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้น
ถูกแลว
[๗๕๓] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๔] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสตั วนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแตฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว และฆานินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๕] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวแตปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว ปุริสินทรียก็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตวอรูปาวจรสัตว
แตจักขุนทรียจ ะเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั ก็หาไมชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวที่มขี ันธ ๕
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[๗๕๗] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๘] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสตั วนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ อรูปาวจรสัตว แต
จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
จักขุนทรียก ็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๗๕๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแตจักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่มขี ันธ ๕
[๗๖๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๖๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๖๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนน้ั ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๓] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียจะเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 288
[๗๖๔] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๕] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมสัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๗๖๘] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๙] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว แต
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๗๗๐] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียจ ะเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๗๗๑] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๒] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ นั้ คือ อสัญญสัตวแตอุเปกขินทรีย
จะเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๓] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตวแตปญญินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และปญญินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่มขี ันธ ๔ มีขันธ ๕
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หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๔] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตวแตมนินทรียจะ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๕] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชนั้ สุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕นอกนี้
[๗๗๖] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
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มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมือ่
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๗๗๗] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๘] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย มนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๙] ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๘๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
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หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๑] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๒] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
ไมมี
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ หรือ
ไมมี
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น
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ไมมี
[๗๘๕] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียปญญินทรีย มนินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี ฯลฯ
[๗๘๘] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวนั้นหรือไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ไมมี
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[๗๘๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๗๙๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๗๙๑] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๗๙๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
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หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๗๙๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด จักขุนทรียไ มเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๗๙๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้
คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๗๙๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คืออรูปภูมิ แตมนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ
อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
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[๗๙๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๗๙๘] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินนั้ คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๗๙๙] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตอุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวและอุเปกขินทรียกไ็ มเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
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หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินน้ั หรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตมนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวและมนินทรียกไ็ มเคยเกิดขึน้
แลวในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๘๐๒] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๘๐๓] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นหรือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 299
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๔] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตอุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวและอุเปกขินทรียกไ็ มเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุรสิ ินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๕] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย ฯลฯ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตมนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวและมนินทรียกไ็ มเคยเกิดขึน้
แลวในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้น
ถูกแลว
[๘๐๖] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ไมมี
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หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลว
ในภูมนิ ั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๘๐๗] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิ
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๘๐๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินนั้
ถูกแลว
[๘๐๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๑๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
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ถูกแลว
[๘๑๑] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ้นั
ถูกแลว
[๘๑๒] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๑๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสตินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแต
จักขุนทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
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จักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๘๑๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว แต
จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว และ
จักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๘๑๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตวอรูปสัตว
แตชีวิตนิ ทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไมจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และชีวติ นิ ทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวชนั้ สุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๗] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
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[๘๑๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อรูปสัตวแตอุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก ไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และ
อสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ นั้ คือ อรูปสัตวแตมนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรีย
ก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ สัตวชนั้ สุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตชีวิตนิ ทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และชีวิตนิ ทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสตั วเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวชนั้ สุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแต
โสมนัสสินทรียจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
และอสัญญสัตว
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หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และมนินทรียก ็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสตั วเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๖] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๘๒๗] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาว
จรสัตว แตชวี ติ ินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชนั้ สุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
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[๘๒๘] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแตโสมนัส
สินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสนิ ทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๙] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๐] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และมนินทรียก ็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวชนั้ สุทธาวาส และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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ถูกแลว
[๘๓๑] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวติ นิ ทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตชีวิตนิ ทรียจ ะไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต
[๘๓๒] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตวแตชวี ิตนิ ทรีย
จะไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ
แหงอุปปตติจติ
[๘๓๓] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู แตมนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
คือ สัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาสและอสัญญสัตว
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หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๔] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๕] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๖] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๗] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๓๘] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
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สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็จักเกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๓๙] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แต
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมจักขุนทรียจ กั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๐] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่เปนอิตถีไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียจ กั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๑] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
แตจักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จักเกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๒] จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
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สัตวเหลาใดมีจักขุ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมจักขุนทรียจักเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๓] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดมีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมจักขุนทรียจ กั เกิดขึน้ และอุเปก
ขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทงั้ หลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตจักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๔] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ แต
จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้นและจักขุนทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๕] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
ฆานินทรียจ กั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๘๔๖] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๗] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมชวี ิตินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๘] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขา เกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรีย ก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายนอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๙] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวน้นั หรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมฆานินทรียจักเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจกั เกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้น
และฆานินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๐] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๑] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๒] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปน
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๓] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
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สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละมีอุเบกขาเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๔] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละมีโสมนัส เกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปก
ขินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๕] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
ที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลายนอกนี้
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[๘๕๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
ที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสนิ ทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ แตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แก
สัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่เปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๘] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีโสมนัสเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปก
ขินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
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[๘๕๙] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
ที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจ กั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลายนอกนี้
[๘๖๐] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้
และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๑] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๒] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๓] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
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ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายนอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้
และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๔] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด มนินทรียจักเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๕] อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด มนินทรียจักเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๖] สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๘๖๗] ปญญินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๘] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๘๖๙] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้น และฆานินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๗๐] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักเกิดขึน้
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปรุ ิสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๗๑] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ และอรูปภูมิ แตจักขุนทรียจ ัก
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือ
ปญจโวการภูมิ
[๘๗๒] จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
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ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๗๓] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ อรูปภูมิ แตจกั ขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และจักขุนทรียก ็จกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นคือ ปญจโวการภูมิ
[๘๗๔] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นในภูมินนั้
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม
มนินทรียจกั เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จกั เกิดขึ้นในภูมินั้น คือปญจโวการภูมิ
[๘๗๕] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมใิ ด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๗๖] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั เกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และฆานินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๗] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
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หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็จกั เกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๘] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั เกิดขึน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๙] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมินนั้
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั เกิดขึ้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
[๘๘๐] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๘๑] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
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[๘๘๒] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๓] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจกั
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ
กามาวจรภูมิ
[๘๘๔] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๕] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจกั เกิดขึน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๘] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๙] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ จตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๐] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ
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หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๘๙๑] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิน้นั หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๒] อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๙๓] สัทธินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั เกิดขึน้
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๙๔] ปญญินทรียจักเกิดขึ้นในภูมใิ ด มนินทรียจ ักเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียจักเกิดขึ้นในภูมนิ นั้
ถูกแลว
[๘๙๕] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
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ถูกแลว
[๘๙๖] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตวแตฆานินทรียจ กั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นและฆานินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรสัตว
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๙๗] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตว และสัตวที่เปน
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพานแตอิตถินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้นและอิตถินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๙๘] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวที่เปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพานแตปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้นและปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
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ถูกแลว
[๘๙๙] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
แตชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
แตจักขุนทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจ กั เกิดขึน้ และจักขุนทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๐] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีจักขุ มีอเุ บกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวที่
มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๐๑] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียจ ักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ที่มีขนั ธ ๕
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตวแตจักขุนทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นและจักขุนทรียก็จกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๒] จักขุนทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ อรูปสัตว แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้นและจักขุนทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๓] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั เกิดขึ้น และอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๐๔] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
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หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๐๕] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๖] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวแตฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๗] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
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ฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้นั คือกามาวจรสัตว
[๙๐๘] ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวน้นั
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้น และฆานินทรียก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๙] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตปุริสนิ ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัแ่ หละแลวจักปรินิพพาน
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
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[๙๑๐] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตวและ
สัตวเหลาใดทีเ่ ปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แต
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชวี ติ ินทรียจกั เกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๑] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละมีอุเบกขาเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ แตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัตวเหลาใด ที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอติ ถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ กามาวจรสัตว
[๙๑๒] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละมีโสมนัสเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้น
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอิตถินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๓] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นแตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๔] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวเหลาใดที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน
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แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจ กั เกิดขึน้ และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๕] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่เปนปุรสิ ะไปปฏิสนธิใน
ภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวและสัตวที่
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีโสมนัสเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินพิ พาน อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ แตปรุ ิสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ กามาวรสัตว นอกนี้
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[๙๑๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึน้ และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๘] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ชีวติ ินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๑๙] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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ถูกแลว
[๙๒๐] ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ อสัญญสัตว แตมนินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นและมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๒๑] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๙๒๒] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด มนินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
มนินทรียจกั เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวที่มี
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๙๒๓] อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด มนินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น แตอุเปกขินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรีย
จักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔
มีขันธ ๕ นอกนี้
[๙๒๔] สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๒๕] ปญญินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียจกั เกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
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[๙๒๖] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๒๗] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตจักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวที่เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๒๘] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานอิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตจกั ขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวทเี่ ขาถึงอรูปภูมิแลว
จักปรินิพพาน
[๙๒๙] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตจกั ขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวทเี่ ขาถึงอรูปภูมิแลว
จักปรินิพพาน
[๙๓๐] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๑] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเปกขา เกิดขึน้ แลว
จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว
จักปรินิพพาน
[๙๓๒] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินพิ พาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
[๙๓๓] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๔] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ แตฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๓๕] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ แตฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
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[๙๓๖] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพานฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตชวี ติ ินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๗] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพาน ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ
แลว จักปรินิพพาน
[๙๓๘] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพานฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมี
โสมนัส เขาถึงรูปาวจรภูมแิ ลวจักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งไมมีโสมนัส
เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๓๙] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพานฆานินทรียจ กั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๐] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ แตปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ แตอิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๔๑] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
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จักปรินิพพาน แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๒] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิใน
ภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอติ ถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่ง
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน
[๙๔๓] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่ง
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้น แลวจักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
[๙๔๔] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๕] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสตั วนั้น
หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลว
จักปรินิพพาน แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๖] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
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และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มี
อุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะไปปฏิสนธิใน
ภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตปรุ ิสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๔๗] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๔๘] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจัก
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ปรินิพพาน แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๙] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตชวี ิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต
[๙๕๐] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใดอุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตชวี ิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต
[๙๕๑] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๙๕๒] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใดอุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต
[๙๕๓] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๙๕๔] อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
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ถูกแลว
[๙๕๕] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๖] ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๗] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๕๘] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ้นั
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจ กั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
อรูปภูมิ
[๙๕๙] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจ กั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
อรูปภูมิ
[๙๖๐] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๙๖๑] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๖๒] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๖๓] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ อรูปภูมิ แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ ก็หา
ไม จักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
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[๙๖๔] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๖๕] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๙๖๖] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือ
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๗] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ตอุเปกขินทรียจกั
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๖๘] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
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ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ตมนินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือ
อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๖๙] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๗๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ไมมี
[๙๗๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือ
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
คือ อสัญญสัตตภูมิ
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๗๓] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ตมนินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุรสิ ินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นในภูมนิ นั้ คือ
อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๗๔] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ไมมี
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
จักเกิดขึน้
[๙๗๕] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
จักเกิดขึน้
[๙๗๖] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๗๗] อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
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ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๙๗๘] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักไม
เกิดขึ้นในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๗๙] ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ปญญินทรียจ ักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๘๐] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสตินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๑] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวแตจกั ขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จกั
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ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๙๘๒] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใดในภูมิใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน แตจักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จกั
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๙๘๓] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวซึ่งเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจ กั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๘๔] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตวและอรูปสัตว
แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว
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หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๕] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซ่งึ มีจักขุ มีอุเบกขา
เกิดขึ้น แลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๘๖] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งมีจักขุมีโสมนัส
เกิดขึ้น แลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว
และอสัญญสัตว
[๙๘๗] จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แตมนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียจ ักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๘] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้นและฆานินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๘๙] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถีไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๙๐] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตวแตชีวิตนิ ทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จกั ไม
เกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๑] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๙๒] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
[๙๙๓] ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๔] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอติ ถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๙๕] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมิน้นั
ถูกแลว
[๙๙๖] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แต
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน แตอิตถินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
[๙๙๗] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินน้ั ก็หาไม อิตถินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
อสัญญสัตว ซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๙๘] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๙] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว
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หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวซึ่งเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แต
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
โสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ
อสัญญสัตวอรูปสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมี
อุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนปุริสะ ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน แตปุรสิ ินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตวและสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน
[๑๐๐๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จัก
ปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลว จักปรินิพพาน
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตปุริสนิ ทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๑๐๐๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน แต
ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๓] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียจะไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
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[๑๐๐๔] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๑๐๐๕] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ อสัญญสัตวแตชีวิตินทรียจ กั
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกจ็ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๑๐๐๖] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ จักมีปจฉิมจิต
สัมปยุตดวยอุเบกขา เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตอเุ ปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินน้ั
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อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ ผูที่จักมีปจฉิมจิต สัมปยุต
ดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๐๐๗] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินน้ั หรือ
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ จักมีปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา เกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๘] อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีปจฉิมจิต ประกอบ
ดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๙] อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีปจฉิมจิต ประกอบ
ดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
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ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๐] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๑] ปญญินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๒] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้น
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[๑๐๑๓] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๕] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๖] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรีย ฯลฯอุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๗] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๘] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปุริสนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๙] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๐] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
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ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กาํ ลังจุติและสัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๑] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึน้
แลว และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๐๒๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวติ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึน้
แลว และปุริสนิ ทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และปุริสนิ ทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๗] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๒๘] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาล แตชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล
[๑๐๒๙] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผเู ขานิโรธ และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัส
วิปปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๐] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
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มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผเู ขานิโรธ และอสัญญสัตวแตโสมนัสสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวและโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
[๑๐๓๑] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผเู ขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวและอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
[๑๐๓๒] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผเู ขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ใน
ปวัตติกาล
[๑๐๓๓] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๔] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
คือ สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๕] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตปญ
 ญินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ใน
ปวัตติกาล
[๑๐๓๖] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๐๓๗] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตโสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
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โสตินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งมีจักขุ นอกนี้ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวที่กาํ ลังจุติจากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๓๘] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวที่กาํ ลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๐๓๙] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
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หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๐๔๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตว
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๑] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุตจิ าก
ปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๒] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก เ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุติจาก
ปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แตจักขุนทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๓] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตสัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้นั ก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวที่กาํ ลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตจกั ขุนทรียย อมเกิดขึ้น
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตมนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และ
มนินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือสัตวซึ่งมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตจกั ขุนทรียย อมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว จักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามา
วจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ทีก่ ําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๖] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๗] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๘] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ าก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๙] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุตจิ าก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๐] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียย อ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจร
ภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
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[๑๐๕๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว
แตอิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ าก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตอติ ถินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และอิตถินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว
แตอิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๐๕๕] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และอิตถินทรียก ็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากกามา
วจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนปุริสะ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๐๕๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๖๐] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาสในอุปปาท
ขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียเ คยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
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หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ าก
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแตชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๑] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก เ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่ง
กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุติจาก
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลและชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๒] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และมนินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
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หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และชีวิตนิ ทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทงั้ หมดใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวและโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัส
สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
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[๑๐๖๕] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตสัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
[๑๐๖๖] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรียเ คยเกิดขึ้น
แลวแกสตั วนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็เคยเกิดขึน้ แกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึน้ อยู
นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
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[๑๐๖๗] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียยอม
เกิดขึ้น และมนินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
[๑๐๖๘] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมิน้นั หรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมสัทธินทรียยอมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียย อมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
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[๑๐๖๙] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ทีก่ ําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิตในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือ สเหตุกสัตวทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๗๐] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตมนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และ
มนินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใดปญญินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต แตปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
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[๑๐๗๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๒] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯอุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
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หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
[๑๐๗๗] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และโสตินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ นอกนี้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมโสตินทรียจักเกิดขึน้
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๗๘] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นและฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูนอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๐๗๙] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พานและสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมจักขุนทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมจกั ขุนทรียยอมเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุทกี่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซงึ่ เปนอิตถี ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมจี ักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๑] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
แตชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๒] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
[๑๐๘๓] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กาํ ลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
และสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
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จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และมนินทรียก ย็ อมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจารภูมิ
สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซงึ่ เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอิตถินทรียจักเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๖] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซงึ่ เปนอิตถี ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแตปรุ สิ ินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๐๘๗] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๘] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๙] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
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อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๐] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๑] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู สัตวซึ่งเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไมอิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
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หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอิตถินทรียยอ มเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
[๑๐๙๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แต
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๕] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถีที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักเกิดขึน้
แกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
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หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวน้นั
หรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๐] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไมปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๑] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
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ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และสัทธิน
ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึน้ และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๒] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปนปุรสิ ะที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๓] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิตสัมปยุต
ดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตโสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติในภังคณะแหงจิต
ในปวัตติกาล แตชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
และชีวิตนิ ทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๔] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้นและอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวนอกนี้ ที่กําลังเกิดขึน้ อยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
และชีวติ นิ ทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๕] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตฆานินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล แตชีวิตนิ ทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
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โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย
โสมนัส และปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตโสมนัสสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวย
โสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๐๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวนอกนี้ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ใน
ปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงจิต ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ
สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๐๘] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย
อุเบกขา แตสทั ธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
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เหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ซึ่งมีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวย
อุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ใน
ปวัตติกาล
[๑๑๐๙] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย
อุเบกขา แตฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้น และ
มนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาท
ขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ
สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๑๐] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตมนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือสเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยศรัทธา
ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
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มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ
สเหตุกสัตว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๑๑๑๑] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตมนินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
สัมปยุตดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตปราศจาก
ปญญา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจกั เกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๑๑๑๒] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๑๑๓] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสตินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อม
เกิดขึ้น และโสตินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุท่ี
กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่ง กําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม โสตินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 398
[๑๑๑๔] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียจ กั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
จักขุนทรียย อมเกิดขึ้น และฆานินทรียกจ็ กั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้
ซึ่งมีจักขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งมีจักขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๑๑๕] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็
โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมจกั ขุนทรียย อมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่กําลังจุตจิ ากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
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[๑๑๑๖] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวใดเหลาซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตปรุ ิสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมเกิดขึน้ และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้
คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๑๑๗] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตว
นั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียย อ ม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติ สัตวซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๑๑๘] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียย อ ม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจกั ขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๑๙] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๑๒๐] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งจุติจากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๑] จักขุนทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตมนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียย อ มเกิดขึ้น
และมนินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แตจกั ขุนทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๒] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๓] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๔] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตนิ ทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจ กั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และชีวิตนิ ทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดทีก่ ําลังจุติสัตวซงึ่
ไมมีฆานะ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียย อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม
ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๕] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตวแตฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๖] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
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แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๗] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมนิ ั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๘] ฆานินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมเกิดขึ้น
และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
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มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากกามาวจรภูมิ
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยูนอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งจุติจากกามาวจรภูมิ สัตว
ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๐] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนอิตถี ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
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ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียย อ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจุติจากกามา
วจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
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อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก ็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนอิตถี ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนอิตถี ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย
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ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนปุริสะ ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปรุ ิสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ้นั ก็หาไมชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสนิ ทรียยอมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามา
วจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๑๓๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปุรสิ ินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวซงึ่ เปนปุริสะ ทีก่ ําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสนิ ทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปุรสิ ินทรีย
ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
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[๑๑๓๙] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตทีส่ ัมปยุตดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด
ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตว
นอกนี้ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแตชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล
[๑๑๔๐] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตทีส่ ัมปยุตดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่ง
กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
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[๑๑๔๑] ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แตมนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินนั้
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และชีวิตินทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๔๒] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตที่
สัมปยุตดวยโสมนัส ปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาท
ขณะแหงจิตนัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ซึ่งมี
โสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือ สัตวซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวยโสมนัส ใน
ปวัตติกาล
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[๑๑๔๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ที่สัมปยุตดวยโสมนัส แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๔๔] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยอุเบกขา แตสทั ธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๕] อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
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อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยอุเบกขา แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียย อมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๖] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ปญญินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
ปญญินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ปญญินทรียจกั เกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๗] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
มนินทรียจกั เกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๘] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา แตปญญินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตทีป่ ระกอบดวยปญญา
ในปวัตติกาล
[๑๑๔๙] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
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จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
และโสตินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั
โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ทีก่ ําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
และสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสตั วเหลานัน้ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมโสตินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสตั วเหลานัน้ ทีก่ ําลังเกิดขึ้น
อยู
[๑๑๕๐] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใดซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุตอิ ยู
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวทกี่ ําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
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[๑๑๕๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
ปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโว
การภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่
กําลังจุติอยู แตจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
ปญจโวการภูมิปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๒] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมแิ ลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวทกี่ ําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
จักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งกําลังปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมด ที่กําลังจุติอยูสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
ปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กาํ ลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
แตจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซงึ่ กําลังจะปรินพิ พาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทงั้ หมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
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ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลาใด คือ ปจฉิมภวิกสัตวทกี่ ําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พานแกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
ปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินพิ พานแกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
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จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
แตจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๗] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
แตจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๘] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
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แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ
และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๙] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสตั วซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมสิ ัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน
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และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๐] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ฆานินทรียย อมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๑] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสตั วเหลานัน้ ทีก่ ําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวทกี่ ําลังเขาถึงกามา
วจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
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กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๒] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอเุ ปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้นที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจัก
ปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๓] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อม
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ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไม
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถีที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใดเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน้ แหละแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึง
รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถีที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึน้ และ
อิตถินทรียกย็ อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้งั หมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด มี
อุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซงึ่ เปนอิตถี ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูสัตวซึ่งไม
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน
ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
[๑๑๖๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นคือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไมปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
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ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึน้ และ
ปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๗๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึง่ เปนปุริสะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนปุรสิ ะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๗๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอเุ ปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๗๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมมนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๗๓] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
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โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตชวี ิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๔] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียยอมไม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ กั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตชีวติ ินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๕] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อ มไม
เกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตชวี ิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
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[๑๑๗๖] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนัน้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
นั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
โสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิต
นั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จัก
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๗] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
นั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
โสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น
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และโสมนัสสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
โสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๗๘] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
โสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส
และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๗๙] อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
อุเบกขา แตอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมสัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบ
ดวยโสมนัส ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
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[๑๑๘๐] อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย
อุเบกขา แตอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมมนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๘๑] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตปญญินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
หรือวา ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตสัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๒] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
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แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตสัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๔] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๑๑๘๕] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสตินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นและโสตินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตวและอรูปสัตว
[๑๑๘๖] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตจกั ขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้นและจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๑๘๗] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
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อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดเปนปุรสิ ะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนัน้ แหละ แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยู
[๑๑๘๘] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นและปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตวอรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
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สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิ
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยู
[๑๑๘๙] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม
จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ และปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังจะ
ปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๑๙๐] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพานในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว
และสัตวเหลาใดมีจักขุ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใดมีจกั ขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แก
สัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
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โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใดซึ่งมีจักขุ
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสตั วเหลานัน้ ทีก่ ําลังจุติอยู
[๑๑๙๑] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิอสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจกั ขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ นั้ ก็หาไม อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพานในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด
มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุตอิ ยู
[๑๑๙๒] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโว
การภูมิ สัตวซงึ่ ไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
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หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขา
ถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๑๙๓] จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปสัตวแตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียย อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๑๙๔] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
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หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแ ตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตว
เหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๕] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทกี่ ําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่ง
ไมมีฆานะ ทีก่ าํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปรุ ิสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
ก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใดเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ที่
กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแ ตฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งกําลัจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้
ที่กําลังจุติอยู
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[๑๑๙๖] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมปิ จฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๙๗] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตวแตโสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมอิ สัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอเุ บกขา เกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและมนินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 440
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๘] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใดมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตวและ
สัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๙] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม
ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมใิ นอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๐] ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวซงึ่ กําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม
ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมใิ นอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๑] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และ
สัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแก
สัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
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หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
[๑๒๐๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แตชวี ิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมอติ ถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวซงึ่ กําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมอิ รูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๒๐๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจกั ไม
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เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมอติ ถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม
ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจัก
ปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินพิ พาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลัง
จุติอยู
[๑๒๐๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียย อมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
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อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตวและสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลัง
จุติอยู
[๑๒๐๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมใชอติ ถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรียย อมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม
ภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถีที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวแตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก ็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมปิ จฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๗] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลัจุติจากกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตชวี ติ ินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จกั
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไม
เกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๒๐๘] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจร
ภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
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โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปรุ ิสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตวอรูปสัตว
และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้ ที่กาํ ลัง
จุติอยู
[๑๒๐๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจร
ภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะมีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู สัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แก
สัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตวและสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินพิ พาน แกสัตว
เหลานั้นที่กําลังจุติอยู
[๑๒๑๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิรูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว
แตสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจร
ภูมิปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุรสิ ินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมปิ จฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๑๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากกามาวจร
ภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แต
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจร
ภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๑๒] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรีย จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตทีป่ ระกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นใน
ลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และ
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชวี ติ นิ ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นและชีวิตนิ ทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะ
แหงจิตนั้น สัตวซึ่งจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๓] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการ
ภูมิ จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้
ในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้น และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และ
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สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชวี ิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในภังค
ขณะแหงจิตนัน้ และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๔] ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต สัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตนิ ทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต สัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๕] ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวีตินทรียย อมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และ
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชวี ิตนิ ทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 450
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๖] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังค
ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัสแตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นและอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขาปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงจิตประกอบ
ดวยโสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิต
นั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และ
อสัญญสัตว
[๑๒๑๗] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมด ในภังค
ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้
ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขาและอสัญญสัตว
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หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบ
ดวยอุเบกขา และอสัญญสัตว
[๑๒๑๘] อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากอุเบกขา แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัสและอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ในภังค
ขณะแหงปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวย
โสมนัส และอสัญญสัตว
[๑๒๑๙] อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น
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ในภูมนิ ั้น คือ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัสและอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรีย ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส
และอสัญญสัตว
[๑๒๒๐] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรียย อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินนั้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๒๒๑] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น ภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
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หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
อสัญญสัตว
[๑๒๒๒] ปญญินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากปญญา แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ก็หาไมมนินทรียจ กั ไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
อสัญญสัตว
[๑๒๒๓] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตโสตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไมจักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และโสตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๔] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
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จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๕] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๖] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวสัตวซึ่งเขาถึงรูปภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๗] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว แตชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
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หรือวา ชีวิตินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๘] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นนอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๙] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวนั้นนอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๐] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว แตมนินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวและมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
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ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึง
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซงึ่ เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็
โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอติ ถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสตั วนั้น
หรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๓] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวน้นั
หรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตชวี ิตินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๔] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
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หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๕] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมี
โสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินพิ พาน แตอเุ ปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๑๒๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตมนินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสตั ว
นั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจร
ภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
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[๑๒๓๘] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตว
นั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตชวี ิตินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และชีวิตนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๙] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๐] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๑] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตมนินทรียจกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
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หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๒] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตชวี ิตินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และชีวิตนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวนนั้
หรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมีโสมนัส
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้
ถูกแลว
[๑๒๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
หรือ
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ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตสัทธินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๖] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตมนินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๗] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวและโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๘] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใดแตอเุ ปกขินทรียจักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวและอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
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หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๙] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๐] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๑] โสมนัสสินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใดแตอุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวและอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น
ถูกแลว
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[๑๒๕๒] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๓] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๔] สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๕] ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
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หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๖] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด ฯลฯ
[๑๒๕๗] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสตินทรียจ กั เกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
ปญจโวการภูมิ แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นหาไมจักขุนทรียเ คยเกิดขึน้
แลว และโสตินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๘] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียจ ักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียเ คย
เกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๙] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
รูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจัก
ปรินิพพาน แตอิตถินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้น
แลว และอิตถินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว นอกนี้
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หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๐] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
รูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจัก
ปรินิพพาน แตปุริสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลว และปุริสนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๑] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
ปญจโวการภูมิ แตชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียเคยเกิดขึน้
แลว และชีวิตนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว และอรูปสัตว แต
จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก ็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือสัตวซึ่งมีขนั ธ ๕
[๑๒๖๒] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว
การภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินพิ พาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๓] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดจักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แตจักขุนทรียเ คย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
[๑๒๖๔] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
ปญจโวการภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมจักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คืออรูปสัตว แตจกั ขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้นและจักขุนทรียก ็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
[๑๒๖๕] จักขุนทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
ปญจโวการภูมิ แตมนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมจักขุนทรียเ คยเกิดขึน้
แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คืออรูปสัตว แตจักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
[๑๒๖๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อิตถินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๗] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละแลวจักปรินิพพาน
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แตปุริสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๘] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตนิ ทรียจกั เกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
ชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๖๙] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเ คยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวแตฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั คือกามาวจรสัตว
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[๑๒๗๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตวนอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดฆานินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
สัทธินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
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หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
ฆานินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียจ ักเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๓] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๗๔] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตชีวิตนิ ทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
ชีวิตินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
อิตถินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้น และอิตถิน
ทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๕] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
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อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อิตถินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวและโสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตวนอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวแตอิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๖] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และ
สัทธินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
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หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตอิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๘] อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
กามาวจรภูมิ แตมนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั เกิดขึน้ และอิตถินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๙] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ แตชวี ิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และชีวิตนิ ทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุรสิ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสนิ ทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว
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[๑๒๘๐] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัสสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวแตปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๑] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุรสิ ะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และอุเปกขินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุรสิ ินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๒] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และสัทธินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้
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หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุรสิ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปุริสนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั เกิดขึน้ และปุริสินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๔] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
โสมนัสสินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มี
ขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๕] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๖] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้นั ก็หาไม
ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมี
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวน้นั ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก ็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นคือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
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[๑๒๘๗] ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมี
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจ กั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ชีวิตนิ ทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
ชีวิตินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั เกิดขึน้ และชีวิตินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๘] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตอเุ ปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือ
สัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๙] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตสัทธินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวและสัทธินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุตยิ จิต
เปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียจัก
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มี
ขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๐] โสมนัสสินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมื่อทุติยจิต
เปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจัก
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔
มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๑] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวผมู ีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคย
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เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก เ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๒] สัทธินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมมนินทรียจ กั เกิดขึน้ และสัทธินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๓] ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียจ ักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินน้ั คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึน้
แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา มนินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น
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มนินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๔] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสตินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๕] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ฆานินทรียฯลฯ อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๖] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวติ ินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๗] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปก
ขินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
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เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๘] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตว
นั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๙] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติ ินทรียโสมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด มนินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๓๐๐] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวในภูมใิ ด ฯลฯ
[๑๓๐๑] จักขุนทรียไ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด โสตินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโวการภูมิ
แตจักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสตินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาสอสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๑๓๐๒] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
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หรือวา ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และรูปาวจรสัตว แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั
ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส
อสัญญสัตวและอรูปสัตว
[๑๓๐๓] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อินถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
รูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจัก
ปรินิพพาน แตจักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกไ็ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๐๔] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
รูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
แตจักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
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[๑๓๐๕] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจักไมเคย
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรีย ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตวและ
อรูปสัตว แตชวี ิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไมจักขุนทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
และปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว
การภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกไ็ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
และปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๓๐๖] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ใน
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพานแตจักขุนทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว
[๑๓๐๗] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
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จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออรูปสัตวแตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว
การภูมิ และสัตวผูมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ
อสัญญสัตว
[๑๓๐๘] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออรูปสัตวแตสัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรีย
ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว
การภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม สัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียกไ็ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๐๙] จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
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จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออรูปสัตวแตมนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม จักขุนทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในปญจโวการ
ภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวชนั้ สุทธาวาส ปจฉิม
ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แตฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๑๓๑๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียไ มเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
ฆานินทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
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[๑๓๑๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจร
สัตว แตชวี ิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลว และชีวิตนิ ทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปา
วจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจร
ภูมิ แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร
ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๓๑๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว แต
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร
ภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๑๓๑๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
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ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพิานแตานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และ
สัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ และ
อสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนน้ั ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และ
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มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ด ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนน้ั ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมมนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๗] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้นั ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเคยเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๑๓๑๘] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
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ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตอิตถินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๓๑๙] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวแต
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และโสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นคือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๒๐] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมอิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
และสัตวซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินพิ พาน แตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานัน้
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ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้
ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินนั้ หรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมอิตถินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอิตถินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ กั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตอิตถินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๒] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตชีวิตนิ ทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตปุริสินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตนิ ทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
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[๑๓๒๓] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว แตโสมนัส
สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไมปุรสิ ินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
โสมนัสสินทรียก็จกั ไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ ในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตวและอรูปสัตว
[๑๓๒๔] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิและอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจร
ภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้น แลวจักปรินพิ พาน แตปุรสิ ินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ไมเคย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 490
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
และอสัญญสัตว
[๑๓๒๕] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมแิ ละอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตปุริสินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๖] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิ ทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นเคยเกิดขึน้ แลว
[๑๓๒๗] ชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึน้
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดชีวิตินทรียไ มเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
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[๑๓๒๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู แตอุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว และอุเปกขินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้
คืออสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต และสัตวซึ่งจักมีปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนัสเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แต
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๒๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัส
สินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดโสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตโสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือ
อสัญญสัตว
[๑๓๓๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
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อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตสัทธินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียไม
เกิดขึ้นแลว และสัทธินทรีย ก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตอเุ ปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๑] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้นก็หาไม อุเปกขินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตอเุ ปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๒] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ
สัทธินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม สัทธินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดสัทธินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
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มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตสทั ธินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม มนินทรียจ กั ไม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๓] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ดมนินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินนั้ หรือ
ปญญินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น คือสัตวทกี่ ําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตมนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานัน้ ในภูมินนั้ ก็หาไม ปญญินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมใิ ดปญญินทรีย ไมเคยเกิดขึน้
แลวแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตปญ
 ญินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไม
เกิดขึ้น และปญญินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินนั้ คืออสัญญสัตว ฯลฯ
ปวัตติวาร จบ
ปริญญาวาร
[๑๓๓๔] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดยอมกําหนดรูโสตินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๓๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
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[๑๓๓๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๓๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๓๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน
ทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
หามิได
[๑๓๓๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๓๔๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวกยอมเจริญอัญญินทรีย แตจะละโทมนัสสินทรียกห็ าไม ผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมเจริญอัญญินทรีย และยอมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๔๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
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หรือวา ผูใ ดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๓๔๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หามิได
[๑๓๔๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมละอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
หามิได
[๑๓๔๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมเจริญอัญญินทรีย
หามิได
[๑๓๔๕] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรียหรือ
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย แตจะไมละ
โทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒จําพวก บุคคลทีเ่ หลือยอม
ไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมกําหนดรู
จักขุนทรียก ็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือยอมไม
ละโทมนัสสินทรีย และยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
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[๑๓๔๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสียบุคคลที่เหลือยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ ยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
บุคคลผูที่พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ
ไมกําหนดรูจกั ขุนทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูที่พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคล
ที่เหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย
[๑๓๔๗] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๔๘] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซึง่ อัญญา
ตาวินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและพระอรหันตเสีย บุคคลที่
เหลือ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูน ั้นยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไม
กําหนดรูจักขุนทรียกห็ าไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหันตเสีย บุคคล
ที่เหลือ ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๔๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
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บุคคลที่ ๘ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย
และไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส
สินทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลที่
เหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๕๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมละโทมนัสสินทรีย
และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และพระอรหันตเสีย
บุคคลที่เหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรียและยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูน ั้นยอมไมละโทมนัส
สินทรีย
ผูที่มีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะ
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และพระอรหันต
เสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
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[๑๓๕๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
แตจะไมเจริญอัญญินทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคล
ที่เหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม
เวนบุคคลผูที่พรอมเพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และ
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๕๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมกระทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัสญัสสามีตินทรีย แตจะ
ไมทําใหแจงซึง่ อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลที่ ๘ และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูน ั้นยอมไมเจริญอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกระทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียกห็ าไม เวนบุคคลที่ ๘ และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๕๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตา
วินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค๓ จําพวก และพระอรหันต
เสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูน ั้นยอมไมเจริญอัญญินทรีย
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ผูที่พรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียแตจะไมเจริญ
อัญญินทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓จําพวก และพระอรหันต
เสีย บุคคลที่เหลือยอมไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียแ ละยอมไมเจริญอัญญินทรีย
[๑๓๕๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยกําหนดรูแ ลวซึ่งจักขุนทรีย
ก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
[๑๓๕๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาญัสสามีตินทรีย แตจะเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรียก ็หาไม พระอรหันตเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียแลว และเคยกําหนดรูแลว
ซึ่งจักขุนทรีย
[๑๓๕๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๘] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรียแตจะเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก ็หาไม ผูใดไดทําใหแจงแลวซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
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หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๙] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรีย
บุคคล ๔ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๓ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และเคย
ละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๓๖๐] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือ
บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
ก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๑] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
บุคคล ๓ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรียก ็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัส
สินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๒] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียหรือ
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บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยเจริญแลวซึง่
อัญญินทรียกห็ าไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัสสามีตินทรีย และเคยเจริญ
แลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๓] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรียห รือ
บุคคล ๗ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก ็หาไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลว ซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๔] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
ผูใดยอมทําใหแจงแลวซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียแตจะเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม ผูใดไดทําใหแจงแลวซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๕] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนนั้ ไมเคยละแลวซึ่งโทมนัส
สินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลวซึ่งโทมนัส
สินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรียแ ละไมเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรีย
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หรือวา ผูใ ดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนนั้ ไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวกไมเคยกําหนดผูแลวซึ่งจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญ
ญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแ ลวซึ่งจักขุนทรีย และไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นไมเคยกําหนด
รูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนนั้ ไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุน
ทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนนั้ ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลว
ซึ่งจักขุนทรีย
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะ
ไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวิน
ทรีย และไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
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[๑๓๖๙] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๔ จําพวก ไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และไมเคย
เจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นไมเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๗๐] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจะไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลว ซึ่งอัญญินทรียและไมเคยละแลวซึ่งโทมนัส
สินทรีย
[๑๓๗๑] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคย
ละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๓๗๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนนั้ ไมเคย
เจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
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ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึง่
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ?
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย และไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๗๓] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนนั้ ไมเคยทํา
ใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๗๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ ?
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรีย ?
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะ
ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
[๑๓๗๕] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวกจักกําหนดรูจกั ขุนทรีย แตจกั ละโทมนัสสินทรียก็หาไมบุคคล ๕
จําพวกกําหนดรูจักขุนทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจักขุนทรีย ?
ถูกแลว
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ถูกแลว
[๑๓๗๖] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ ?
บุคคล ๖ จําพวก กําหนดรูจักขุนทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึง่ มรรค ปุถุชนเหลานั้น จักกําหนดรูจกั ขุนทรีย และจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ จักกําหนดรูจักขุนทรีย ?
ถูกแลว
[๑๓๗๗] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ ?
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูน้นั จักกําหนดรูจกั ขุนทรีย ?
ถูกแลว
[๑๓๗๘] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักทําใหแจง ซึ่งอัญญาตาวินทรียห รือ ?
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจักขุนทรีย ?
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียแตจักกําหนดรู
จักขุนทรียก ็หาไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และจักกําหนดรูซึ่ง
จักขุนทรีย
[๑๓๗๙] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ ?
บุคคล ๔ จําพวก จักละโทมนัสสินทรีย แตจกั เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึง่ มรรค ปุถุชนเหลานั้น จักละโทมนัสสินทรีย และจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ จักละโทมนัสสินทรีย ?
ถูกแลว
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[๑๓๘๐] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตจักละโทมนัสสินทรียก็หาไมบุคคล ๕ จําพวก
จักเจริญอัญญินทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๘๑] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียห รือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจักละโทมนัสสินทรียก็หาไม
บุคคล ๕ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๘๒] ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึง่ มรรค ปุถุชนเหลานั้น จักเจริญอัญญินทรีย และจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๘๓] ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๘๔] ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
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ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย
ผูที่พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจักเจริญ
อัญญินทรียกห็ าไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียและจักเจริญอัญญินทรีย
[๑๓๘๕] ผูใดจักไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกั ไมกําหนดรูจักขุนทรียกห็ าไม
บุคคล ๓ จําพวกจักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๘๖] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกั ไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและจักไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย
[๑๓๘๗] ผูใดจักไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๘๘] ผูใดจักไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
ผูพรอมเพรียงดวยมรรค จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย
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ถูกแลว
[๑๓๘๙] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๔ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกั ไมละโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและจักไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๙๐] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกั ไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๓
จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๑] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
บุคคล ๓ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกั ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม
บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ จักไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๒] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญิน
ทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกั ไมเจริญอัญญินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๓] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมทาํ ใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
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บุคคล ๗ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกั ไมทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรียก ็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๔] ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แตจกั ไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๑๓๙๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคล ๒ จําพวกเคยละโทมนัสสินทรียแลว แตยอมกําหนดรูจักขุนทรียกห็ าไม บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยละโทมนัสสินทรียแลวและยอมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
[๑๓๙๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุน
ทรีย
บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตยอมกําหนดรูจัก
ขุนทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย และยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
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[๑๓๙๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจกั ขุนทรียหรือ
หามิได
[๑๓๙๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๙๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัส
สินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียแตยอมละโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และยอมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๐๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๔๐๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
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[๑๔๐๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
หามิได
[๑๔๐๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
หามิได
[๑๔๐๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย
หามิได
[๑๔๐๕] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
หรือ
บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรียก็
หาไม บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรียและไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๐๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
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บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรียและไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๐๗] ผูใดไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียกห็ าไม
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตยอม
ไมกําหนดรูจกั ขุนทรียกห็ าไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย และยอมไม
กําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๐๘] ผูใดไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวิน
ทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจัก
ขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซึง่ อัญญาตาวินทรีย
แตยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคยกําหนดรูแ ลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
[๑๔๐๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
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บุคคล ๖ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัส
สามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรียและไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละ
โทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๑๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือ
พระอรหันตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียก็หาไม
บุคคล ๗ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตยอม
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย และยอมไม
ละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๑๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส
สินทรีย
ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๑๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึง่
อัญญินทรีย หรือ
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พระอรหันตยอมไมเจริญอนัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
[๑๔๑๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไม
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๑๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึง่ อัญญาตาวินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ
อัญญินทรีย
ผูที่มีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย แตยอมไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึง่ อัญญา
ตาวินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
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[๑๔๑๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๑๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ ยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๑๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๑๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจะทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมกําหนดรูจักขุนทรียก ห็ าไม
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมกําหนดรู
จักขุนทรีย
[๑๔๑๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ ยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๔๒๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
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หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมละโทมนัสสินทรียกห็ าไมบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักเจริญอัญญินทรีย และยอมละโสมนัสสินทรีย
[๑๔๒๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมละโทมนัสสินทรียก็หาไม
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมละ
โทมนัสสินทรีย
[๑๔๒๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม
บุคคลที่ ๘ จักเจริญอัญญินทรีย และยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๒๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ก็หาไม บุคคลที่ ๘ จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๒๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย
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บุคคล ๕ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญอัญญินทรียก็หาไม
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ๓ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และ
ยอมเจริญอัญญินทรีย
[๑๔๒๕] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย หรือ
บุคคล ๕ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัสสินทรียกห็ าไม บุคคล
๔ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย และจักไมละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค จักไมละโทมนัสสินทรีย แตยอมไม
กําหนดรูจักขุนทรียกห็ าไม บุคคล ๔ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรียและยอมไมกําหนดรูจกั
ขุนทรีย
[๑๔๒๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย หรือ
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แต
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๘ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และ
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํ หนดรูจกั
ขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แต
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก ็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
[๑๔๒๗] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจกั ไมเจริญอัญญินทรียกห็ าไม บุคคล
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แตยอมไมกาํ หนด
รูจักขุนทรียก ห็ าไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรียและยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย
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[๑๔๒๘] ผูใดยอมไมกาํ หนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน
ทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจกั ไมทําใหแจงซึง่ อัญญาตาวินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๒๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แต
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๘ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย
และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสิน
ทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๓๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล
๓ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน
ทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หา
ไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
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หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญิน
ทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญาตาวินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจัก
ไมทําใหแจงซึง่ อัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมไมเจริญอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจกั ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม
บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
หามิได
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[๑๔๓๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ เคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๘] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตา
วินทรียห รือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๙] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนนั้ เคยละแลวซึง่ โทมนัส
สินทรีย
หามิได
[๑๔๔๐] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจักเจริญอัญญินทรียก็หาไม พระ
อนาคามีเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาที่ 521
บุคคล ๖ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรียก็หาไม พระ
อนาคามีจักเจริญอัญญินทรีย และเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๔๔๑] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตา
วินทรียห รือ
พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจกั ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก ห็ าไม
บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๖ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียและเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๔๔๒] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญิน
ทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักเจริญอัญญินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย และเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๔๓] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรียก ็หาไม บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย
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บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๖ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๔๔] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
หามิได
หรือวา ผูใ ดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญาตา
วินทรีย
หามิได
[๑๔๔๕] ผูใดเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรียหรือ
บุคคล ๕ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัสสินทรียกห็ าไม
บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย
พระอรหันตจักไมละโทมนัสสินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๓
จําพวกจักไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๔๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ปุถุชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจัก
ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย และ
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรู
จักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม
บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย
[๑๔๔๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
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บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๒
จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก ็หาไมบุคคล ๒ จําพวก
จักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยกําหนดรูจ ักขุนทรีย
[๑๔๔๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน
ทรียหรือ
บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมเคยกําหนดรูจ ักขุนทรีย และจักไม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก ็หาไม
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และไมเคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย
[๑๔๔๙] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียหรือ
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แต
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๖ จําพวกไมเคยละโทมนัสสินทรีย และ
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยละโทมนัส
สินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและไมเคยละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๐] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจกั ไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม ปุถุชน
เหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมละโทมนัสสินทรียและจักไมเจริญ
อัญญินทรีย
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หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรียก็หาไม ปุถุชน
เหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยละ
โทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๑] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือ
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจกั ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมเคยละโทมนัสสินทรีย และจักไม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา บุคคลใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย บุคคลนั้นไมเคยละโทมนัส
สินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรียกห็ าไม
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และไมเคยละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนนั้ จักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญ
อัญญินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคปุถุชนเหลานั้น จักไมเจริญอัญญินทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๕๓] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนนั้ จักไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียห รือ
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บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคปุถุชนเหลานั้น ไมเคย
เจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคปุถุชนเหลานั้น จักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๕๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรียห รือ
บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
ก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใ ดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนนั้ ไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียก็หาไม
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และ
ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ดังนีแ้ ล
อินทริยยมก ที่ ๑๐ จบ
ยมกปกรณ ตอนสุดทาย จบ

