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                            พระอภธิรรมปฎก  
                                    เลมท่ี  ๕ 
                          ภาคที่  ๑   ตอนท่ี  ๒ 
                              ขอนอบนอมแด 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนัน้ 

                              อนุสยยมกท่ี  ๗ 
                                ปริจเฉทวาระ 
อนุสัย  ๗  คือ :- 
         ๑.  กามราคานุสัย             ๕.  วจิิกิจฉานุสัย 
         ๒.  ปฏฆิานุสัย                  ๖.  ภวราคานุสัย 
         ๓.  มานานุสัย                   ๗.  อวิชชานุสัย 
         ๔.  ทิฏฐานุสัย  
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                                  ปรจิฉินนุทเทสวาระ  
         [๑๒๒๑๑]   กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่ไหน  ? 
         กามราคานุสัย   นอนเนื่อง   อยู  ณ ที่นี้   คือ  ที่เวทนา  ๒  ใน 
กามธาตุ. 
         ปฏิฆานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีไ่หน  ? 
         ปฏิฆานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้   คือ  ทีทุ่กขเวทนา. 
         มานานุสัย  นอนเน่ืองอยู  ณ ที่ไหน  ? 
         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยู   ณ  ทีน่ี้     คือ    ที่เวทนา   ๒   ใน 
กามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ. 
         ทิฏฐานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีไ่หน ? 
         ทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่ธรรมอันนับเนื่องดวย 
สักกายทิฏฐิทั้งหมด. 
         วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยู  ณ ทีไ่หน ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยู  ณ ที่นี้   คือ   ทีธ่รรมอันนับเน่ือง 
ดวยสักกายทิฏฐิทั้งหมด. 
         ภวราคานุสัย   นอนเนื่องอยู  ณ ที่ไหน ? 
         ภวราคานุสัย   นอนเนื่องอยู  ณ ที่นี้    คือ  ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ. 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีไ่หน  ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ทีน่ี้    คือ    ที่ธรรมอันนับเนื่อง 
ดวยสักกายทิฏฐิทั้งหมด. 
 
๑.  บาลีเลมท่ี  ๓๘    หนา  
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                                          อนุสยวาระ  
                        อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ   อนุโลม 
                                        กามรานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ   ปฏฆิานุสยมลีู :- 

         [๑๒๒๒]   กามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
ใช. 
         ก็หรือวา   ปฏิฆานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี

กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด    มานานุสัย    ก็นอน 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มานานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย  
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตกามราคานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,  มานานุสัย  นอนเน่ืองอยู  และ 
กามราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓  จําพวก. 
                       จบกามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูล   ทิฏฐานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,  ทิฏฐานุสัย   กน็อน 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๒  จําพวกเหลาน้ัน, กามราคานุสัย  นอน 
เนื่องอยู   และทิฏฐานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
         ก็หรือวา ทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด   กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ือง  อยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?   
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ   ทฏิฐานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย      นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,       วิจิกิจฉานุสัย    
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน,   กามราคานุสัยก็นอนเนื่อง  และ 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ   กามราคานุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด     ภวราคานุสัย   ก ็
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   กามราคา- 
นุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี   แตกามราคานุสัย   
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น    ภวราคานุสัย    นอนเนื่อง 
และกามราคานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล  ๓  จําพวก. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    อวิชชานุสัย     ก ็
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี    แตกามราคานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,  อวิชชานสุัย  นอนเน่ืองอยูและ 
กามราคานุสัย ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓  จําพวก 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                      ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๒๓]  ปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         มานานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี  แตปฏิฆานุสัย ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น   มานานุสัย     นอนเนื่องอยู     และ 
ปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓  จําพวก. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ   มานานุสยมูลี 
 
ปฏิฆานุสยมลูะ  ทิฏฐานุสยทิมูลี :- 
         ปฏิฆานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    ทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน, ปฏิฆานุสัย นอนเน่ือง 
อยู   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน.  
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         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,   ปฏิฆานุสัย  
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ปฏฆิานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตปฏิฆานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,   อวิชชานุสัย      นอนเนื่องอยู 
และปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓  จําพวก. 
                   จบ  ปฏิฆานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ  
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                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๒๔]   มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๓ จําพวก  แตวิจิกิจฉานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓ จําพวกเหลาน้ัน, มานานุสัย  นอนเน่ือง 
อยู   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   มานานุสัย  
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ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ใช. 
                   จบ   มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
 
                                       ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๒๕]   ทฏิฐานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  วิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,  ทิฏฐานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี

ทิฏฐานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         ทิฏฐานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ทิฏฐานุสัย      
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓  จําพวก  แตทิฏฐานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน, อวิชชานุสัย นอนเน่ือง 
อยู   และทิฏฐานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
                      จบ ทฏิฐานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูลี 
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๒๒๖]   วิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,  ภวราคา- 
นุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสยั   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  วิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย  
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ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน. อวิชชานุสัย     นอน 
เนื่องอยู   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน.  
                 จบ   วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
 
                                       ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๒๗]   ภวราคานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
   ใช. 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                        เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๒๘]  กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลใด,      มานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น,    มานานุสัย 
นอนเน่ืองอยู     กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย     ก็นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคล ๓ จําพวก. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด 
ทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ      วิจิกิจฉานุสัย     ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคล   ๒ 
จําพวก    แตวิจิกิจฉานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๒  จําพวก  
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เหลาน้ัน   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย นอนเน่ืองอยู   และวิจิกิจฉานุสัย  
ก็นอนเน่ือง  อยูแกปุถุชน. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, 
กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ภว- 
ราคานุสัย  ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   กามราคา- 
นุสัยและปฏฆิานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น,   อวิชชานุสัย 
นอนเน่ืองอยู   กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล 
๓ จําพวก. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล   จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  
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                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๒๙]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลใด,   ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคล ๒ จําพวก    แตวิจิกิจฉานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ 
จําพวกเหลานั้น   กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด   กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
 จบ กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลใด,   ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย  กน็อนเน่ืองอยูแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   กามราคา-  
นุสัย     ปฏฆิานุสัย     และมานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    และมานานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี 
แตกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี 
นั้น   อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก ็
นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๓ จําพวก. 
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                        ติกมูลกะ   จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๐]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   และทฏิฐา- 
นุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด     วิจิกิจฉานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคา-  
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  กน็อนเน่ืองอยูแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ใช 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฎฐานุสยมูละ  ภว- 
ราคานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย      ปฏิฆานุสัย      มานานุสัย      และทิฏฐานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย   ก็นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,   กามราคา- 
นุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย     และมานานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี 
แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทฏิฐานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
พระอนาคามีนั้น,   อวิชชานุสัย    กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และ  
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มานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก  แตทิฏฐานุสัย   ไมใช   
นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น  อวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
     จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                    ภวราคานุสยาทิมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ 
                                    จตุกกมูลกะ  จบ 
 
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล- 
                                   วิจกิิจฉานุสยมลู 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๒๓๑]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,     ภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   กามราคา- 
นุสัย    ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    ก ็
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย     และมานานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี 
แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ไมใช  
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นอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,  อวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆา- 
นุสัย   และมานานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก  แตทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย      ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๒  จําพวกเหลาน้ัน. 
อวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ือง 
อยูแกปุถุชน. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย- 
                           วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูละ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
               -วิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๒]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยูแก 
พระอนาคามี   แตกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น.  อวิชชานุสัย  กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก 
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก 
เหลาน้ัน.  อวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกปุถุชน. 
 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
            วิจิกจิฉานุสย - ภรวาราสุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                               ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                   ฉักกมูลกะ  จบ 
                 อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                    อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม.  
                                 กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๓]   กามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  มานานุสัย  ก็นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย  
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ 
แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย  นอนเน่ือง 
และกามราคานุสัย ก็นอนเน่ืองอยู   ที่นี้  คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.  
                     จบ   กามราคาสุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย    นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    ทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย     นอนเนื่องอยู   ที่นี้     คือ     ที่ทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. 
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:-  

         กามราคานุสัย     นอนเนื่องอยู   ณ  ทีใ่ด,   ภวราคานุสัย  ก็ 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีใ่ด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,  อวิชชานุสัย  ก็นอน- 
เนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ  ที่ใด,  กามราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีน่ี้   คือ  ที่ทุกขเวทนา  ที่รูปธาตุ  
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อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย  ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย  
และกามราคานุสัย   ก็นอนเนื่องอยู ณ  ที่นี้  คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
                                       ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๔]   ปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา    มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู   ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด,   ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ  ที่นี้  คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเน่ืองอยู   ที่นั้น, วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู   ที่นี ้  คือ   ที่ทกุขเวทนา. 
                   จบ   ปฏิฆานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยาทิมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         ปฏิฆานุสัย    นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย    ก็นอน- 
เนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                    จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย ก็นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู   ที่นี ้ คือ ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ     แตปฏิฆานุสัย     ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, 
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ ที่ทุกขเวทนา. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                      มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๓๕]   มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่องอยู   ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แต  
มานานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย  และมานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตู อรูปธาตุ. 
                     จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         มานานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
แตภวราคานุสัย    ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.    มานานุสัย     และ 
ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ทีรู่ปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย  ก็นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    นอนเนื่องอยู ณ  ทีใ่ด,   มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แต  
มานานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น.  อวิชชานุสัย  และมานานุสัย 
ก็นอนเน่ือง     อยู ณ ที่นี ้  คือ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
  
                                       ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๖]   ทฏิฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด   วิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย     นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    ทิฏฐานุสัย  
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ   ทฏิฐานุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

ทิฏฐานุสยมูละ   ภวราคานสุยมูลี :- 

         ทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ทิฏฐานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้  คือ  เวทนา ๓  ในกามธาตุ 
แตภวราคานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  ทิฏฐานุสัย   และภว- 
ราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ทีรู่ปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    ทิฏฐานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ทิฏฐานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         ทิฏฐานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่อง 
อยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ ทฏิฐานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                   วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๒๓๗]   วิจิกิจฉานุสัย นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้     คือ   ที่เวทนา ๓   ใน 
กามธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู  ณ ที่นี้    คือ   ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ.  
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         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ทีใ่ด  วิจิกิจฉานุสัย  
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,    อวิชชานุสัย   ก็นอน- 
เนื่องอยู   ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ทีใ่ด,   วิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                    ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๘]   ภวราคานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,   อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู   ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ ทีใ่ด,   ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้     คือ   ที่เวทนา ๓   ใน 
กามธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย 
และภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี ้   คือ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๓๙]   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ 
ที่ใด,  มานานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี ้    คือ    ที่รปูธาตุ   อรูปธาตุ 
แตกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย 
และกามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
แตปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย   นอนเนื่อง 
อยู  ณ ที่นี ้    คือ    ที่ทุกขเวทนา    แตกามราคานุสัย    และมานานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ทิฏฐา- 
นุสัย   ฯ ล ฯ     วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ  ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
เเละปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ   ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ 
แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  วิจิ- 
กิจฉานุสัย   และกามราคานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย    นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แตกาม- 
ราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ภว- 
ราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
          ไมมี. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ    อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย      นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด, 
อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู   ณ  ที่ใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้    คือ  ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ 
แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น,  อวิชชา- 
นุชัย  และกามราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่ทุกขเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ  แตปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา    แตกาม- 
ราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
            จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  วิชชานุสยมูล ี
                        กามราคานุสยะ  ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 36 

                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๔๐]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  นอน- 
เนื่องอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู ณ 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ทีใ่ด,   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย     และมานานุสัย     นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้     คือ 
ที่รูปธาตุ   ทีรู่ปธาตุ  แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่อง 
อยู ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และมานานุสัย   นอนเนื่อง 
อยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทุกขเวทนา  ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย   ไมใช 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,   วิจิกิจฉานุสัย    และปฏิฆานุสัย    นอนเนื่อง 
อยู  ณ  ที่นี้     คือ     ที่ทุกขเวทนา    แตกามราคานุสัย     และมานานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ 
ที่ใด,   ภวราคานุสัย   ก็นอนเนื่องอยู  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   และมานานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่  
รูปธาตุ    อรปูธาตุ   แตกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ือง 
อยู   ที่นั้น,   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ 
 ืคือ  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมใช 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น    ปฏิฆานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่ 
ทุกขเวทนา   แตภวราคานุสัย    กามราคานุสัย    และมานานุสัย    ไมใช 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่ใด,   อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู   ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้  คือ  ทีร่ปูธาตุ 
อรูปธาตุ    แตกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู    
ที่นั้น,  อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  นอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่นี้   คือ  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี ้  คือ 
ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมลู 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๑]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏ- 
ฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  วิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น 
ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 39 

         ไมมี.  
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด, กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่นี้   คือ   ทีรู่ปธาตุ       อรูปธาตุ      แตกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  แต 
ปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และทิฏฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู  ณ  ทีน่ี้  คือ  ที่ทกุขเวทนา  แตกามราคา- 
นุสัย  และมานานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  ภวราคา- 
นุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  นอน- 
เนื่องอยู ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยู ณ  ทีน่ั้น         
ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที ่
นี้  คือ  ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ    แตกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไม 
ใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น   กามราคานุสัย   มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  แตภวราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ปฏฆิานุสัย   แตทิฏฐา- 
นุสัย  นอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้  คือ  ที่ทกุขเวทนา   แตภวราคานุสัย  กาม- 
ราคานุสัย    และมานานุสัย  ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย  ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชา- 
นุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   นอน- 
เนื่องอยู ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด,    กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย     และทฏิฐานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้ 
คือ  ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมใช 
นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นั้น  อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย  มานานุสัย  และ 
ทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  แต 
ปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น.   อวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
และทิฏฐานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคา- 
นุสัย   และมานานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูละ 
                                     อวิชชานุสยมูล ี
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสัย  จบ 
                                   จตุกกมูลกะ  จบ  
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           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๒๔๒]  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    ภวราคานุสัย   ก็นอนเนื่อง 
อยู ณ ที่นั้น, ใชไหม ? 
ไมมี.  
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ  ทีใ่ด,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่องอยู 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอน- 
นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี้    คือ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,   กามราคานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่เวทนา ๒ 
กามธาตุ  แตภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น 
ปฏิฆานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  
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ที่ทุกขเวทนา  แตภวราคานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  ไมใช  
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐินุสย - วิจิกิจฉานุ- 
สยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย   และวิจิ- 
กิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    อวิชชานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยู ณ 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         หรือวา   อวิชชานุสยั   นอนเน่ืองอยู  ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยู 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอน- 
เนื่องอยู  ณ  ที่นี้    คือ   ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ    แตกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู  ณ ทีน่ั้น,  อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย 
มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 44 

ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  
อวิชชานุสัย   ปฏิฆานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู 
ณ ที่นี้   คือ   ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมใช 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                     ปญจกมูลกะ จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

จักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๓]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    เเละภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภว- 
ราคานุสัย  นอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ  ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    แตกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ือง 
อยู ณ ที่นี้   คือ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  แตปฏิฆานุสัย   และภวราคา- 
นุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี้    คือ  ที่ทุกขเวทนา  แต 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่นั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                    อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                   อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระอนุโลม  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๔]  กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
ปฏิฆานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,    กาม- 
ราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
ไมใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   มานานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด.   กาม- 
ราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น    คือแกผูเปน  
พระอนาคามี  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตกามราคา- 
นุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น, มานานุสัย  นอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น  คือ  บุคคล ๓ จําพวก  ทีรู่ปธาตุ  อรูป- 
ธาตุ   แตกามราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น, 
มานานุสัย  และกามราคานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น 
คือบุคคล ๒ จําพวกนั้นแหละ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น    คือ 
แกบุคคล ๒ จําพวก   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย  ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   กามราคานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลผูเปนปุถุชน 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ,  
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         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  
กามราคานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  คือแกบุคคล 
ผูเปนปุถุชน   ที่ทุกขเวทนา  รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย   และกามราคานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกบุคคลผูเปนปุถุชนน้ันแหละ 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                     จบกามราคานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ   กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     อวิชชานุสัย      นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกผูเปน 
พระอนาคามี  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตกามราคา- 
นุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น    คือบุคคล ๓ จําพวก     ที่ทุกขเวทนา 
รูปธาตุ   อรปูธาตุ   แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลา 
นั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย  และกามราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น    คือบุคคล ๓ จําพวกนั่นแหละ    ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                 กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                    ปฏิฆานุสยมูล  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๕]   ปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
มานานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   ปฏิ- 
ฆานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,     ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ที่นั้น    คือแก 
บุคคล ๒ จําพวก   ที่ทกุขเวทนา   แตวิจิกิจฉานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้, ปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกปุถชุน   ที่ทุกขเวทนา.  
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         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,  
ปฏิฆานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกปุถุชน 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ    แตปฏิฆานุสัย    ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น    วิจิกิจฉานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น    คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที ่
ทุกขเวทนา. 
                     จบ   ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยนุสัย    ภวราคานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,    ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นัน้    ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด 
ปฏิฆานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด     อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
ปฏิฆานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ที่นั้น      คือแก 
พระอนาคามี  ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตปฏิฆานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย    นอนเนื่องอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้    คือบุคคล ๓ จําพวก    ที่เวทนา ๒    ใน 
กามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ    แตปฏฆิานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย   นอนเนื่องอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือบุคคล ๓ จําพวก    เหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่ทุกขเวทนา. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                      มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         [๑๒๔๖]   มานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         มานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคล ๓ จําพวก    ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  แต 
วิจิกิจฉานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น    มานา- 
นุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยูแลบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือ 
แกปุถุชน  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ   อรปูธาตุ   ที่เวทนา ๒. 
         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  
มานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ที่นั้น  คือแกปุถุชน 
ที่ทุกขเวทนา  แตมานานุสัย  ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ทีเ่วทนา ๒  ในกามธาตุที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ทีน่ั้น   คือแกบุคคล 
๔ จําพวก   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แตภวราคานุสัย  ไมใชนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,  มานานุสัย   และภวราคานุสัย    นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น      คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
มานานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ   มานานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,     อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,  
มานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคล ๔  จําพวก   ที่ทกุขเวทนา    แตมานานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,   อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   นอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ 
 
                                          ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๗]   ทิฏฐานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
วิจิกิจฉานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
                          จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                        ทิฏฐานุสยมูล  จบ  
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                                   วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๒๔๘]   วิจิกิจฉานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน 
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
นั้น ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคล 
นั้น  ณ ที่นั้น  คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ทีรู่ปธาตุ  อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น  คือแก 
บุคคล ๓ จําพวก   ทีรู่ปธาตุ   อรูปธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย   ไมใชนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น    ภวราคานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกปุถุชน  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         วิจิกิจฉานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,   อวิชชานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคล ๓ จําพวก ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย  ไม 
ใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น  อวิชชานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ที่นั้น  คือแตปุถุชน   ที่เวทนา ๓ 
ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
 
                                     ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ    อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๔๙]   ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ  ทีใ่ด, 
อวิชชานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด,  
ภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคล ๔ จําพวก   ที่เวทนา ๓  ในกามธาตุ   แตภวราคานุสัย    ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นัน้,  อวิชชานสุัย  และภวราคานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที ่
รูปธาตุ   อรปูธาตุ. 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                        เอกมูลกะ   จบ 
 
                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๕๐]   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลใด ณ ที่ใด,    มานานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา     มานานุสัย      นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,  
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         มานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น    คือแก 
พระอนาคามี   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตกาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
มานานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้     คือบุคคล ๓ 
จําพวก   ที่รปูธาตุ   อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  มานานุสัย และกามราคานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมุลี 
 

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ 
ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น.  วิจิกิจฉานุสัย  เเละกามราคานุสัย  นอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้นคือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ  ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ     แตปฏิฆานุสัย     ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
วิจิกิจฉานุสัย     และปฏฆิานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น 
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ    ที่ทุกขเวทนา    แตกามราคานุสัย     ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด 
ที่ใด   ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,  
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ 
ที่ใด,  อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระ- 
อนาคามี   ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้     คือแกบุคคล ๓ จําพวก   ที ่
รูปธาตุ  อรูปธาตุ    แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่อง  
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อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น          อวิชชานุสัย        และปฏิฆานุสัย  
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้ คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น,    อวิชชานุสัย    และปฏิฆานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ทีทุ่กขเวทนา 
แตกามราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น. 
             จบ  กามราคานุสัย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๕๑]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,    ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย    ก ็
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด   
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ 
ที่นั้น    คือแกปุถุชน    ทีรู่ปธาตุ    อรปูธาตุ    แตกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ที่นั้น,   วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย    และมานานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ     แตปฏฆิานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที ่
ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย    และมานานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานสุยมูลี :- 
         กามราคานุสัย   ปฎฆิานุสัย   และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลใด ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
   จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลใด ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย   ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม  ?  
         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระ- 
อนาคามี   ทีทุ่กขเวทนา   แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย   และมานานุสัย  
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ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น       คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ        
ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ     แตกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,    อวิชชานุสัย 
และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือบุคคล ๓ 
จําพวก   ที่รปูธาตุ  อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ  ทีน่ั้น,  อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย 
และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     แตปฏิฆานุสัย    ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,  อวิชชานสุัย   และปฏฆิานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย   และมานานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานาสุสย - ทิฏฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๕๒]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย    และทิฏ- 
ฐานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,    วิจิกิจฉานุสัย    กน็อน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย    ก็นอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกปุถุชน  ทีร่ปูธาตุ  อรูปธาตุ  แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ  ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ    แต 
ปฏิฆานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น    วิจิกจิฉานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  ทีน่ั้น   คือ  
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แกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา    แตกามราคานุสัย    มานานุสัย  
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น. 
     จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  ภว- 
ราคานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,  ภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย    และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน 
ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล ๓ จําพวก   ที่รปูธาตุ   อรูปธาตุ   แตกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน 
ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   นอนเน่ืองอยูแก  
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บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ที่รูปธาตุ อรปูธาตุ  ก็กามราคา-  
นุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  อวิชชา- 
นุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,  อวิชชานุสัย  ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น,  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย     ก็นอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกพระ- 
อนาคามี   ทีทุ่กขเวทนา    แตกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย  ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย 
และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น    คือแกบุคคลน้ัน  
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นั่นแหละ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตกามราคา-  
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทฏิฐานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย  และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน 
ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล ๒ จําพวก   ที่รปูธาตุ   อรูปธาตุ   แตกามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  และทิฏฐานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน 
ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   นอนเนื่องอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือแถบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ทีเ่วทนา ๒ 
ในกามธาตุ    แตปฏิฆานุสัย    และทิฏฐานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย   นอนเนื่องอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ที่ทุกข- 
เวทนา   แตกามราคานุสัย   มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย   ไมใชนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสัย   มานานุสัย    และ 
ทิฏฐานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกปุถุชน  ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสัย    กามราคานุสัย    มานานุสัย  และ 
ทิฏฐานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่น 
แหละ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และทิฏฐานุสัย  นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ทีทุ่กขเวทนา  
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แตกามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ  
ที่นั้น. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        อวิชชานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๒๕๓]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,    ภวราคานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย   และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  
ณ ที่นั้น  คือแกบุคคล ๓ จําพวก  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฎฐานุสัย   และวิจิกิจ- 
ฉานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  คือแกปุถุชน   ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย     และ 
วิจิกิจฉานุสัย  นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย  ก็นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         อวิชชานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระ-  
อนาคามี  ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น   คือ 
แกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ 
แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย     ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น,    อวิชชานุสัย     และมานานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้    คือแกบคุคล ๒ จําพวก   ที ่
รูปธาตุ   อรปูธาตุ     แตกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  อวิชชา- 
นุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย    นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน 
ณ ที่นั้น    คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ 
แตปฏิฆานุสัย    ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย  และปฏิฆานุสัย  นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น  คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา 
แตกามราคานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,    อวิชชานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ 
แกปุถุชน   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไม  
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ใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสยั     กามราคานุสัย  
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ     แต 
ปฏิฆานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,   อวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   นอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน   ที่นั้น  คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา  แต 
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                          วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล จบ 
                                      ปญจกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสย - 
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐา- 
                   นุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ อวิชชา-  
                   นุสยมูลี :- 

         [๑๒๕๔]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  
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วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย     นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ  ที่ใด,  
อวิชชานุสัย  ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา     อวิชชานุสัย     นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย   ก็นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย    นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระอนาคามี    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    แต 
กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย     ไมใช 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น,    อวิชชานุสัย     และมานานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น     คือ ก็บุคคลน้ันนั่นแหละ     ที ่
เวทนา ๒  ในกามธาตุ     แตกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ 
ที่นั้น,  อวิชชานุสัย  นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกบุคคล 
นั้นนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา   แตกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย     ไมใชนอนเน่ืองอยูแก  
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บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย  มานานุสัย  และภวราคานุสัย   นอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น     คือแกบุคคล  ๒  จําพวก     ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ   แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น  อวิชชานุสัย   กามราคา- 
นุสัย   และมานานุสัย   นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น  คือแก 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ      แตปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    ไมใชนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น  ณ  ที่นัน้,  อวิชชานสุัย  และปฏฆิานุสัย  นอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ทีทุ่กขเวทนา 
แกกามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคา- 
นุสัย     ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,    อวิชชานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    นอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น   คือแกปุถุชน   ที่รปูธาตุ  อรูปธาตุ   แต 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
อวิชชานุสัย    กามราคานุสัย    มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น     คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ     ที ่
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย  ไมใชนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  อวิชชานุสัย   ปฏฆิานุสัย    ทฏิฐานุสัย  
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และวิจิกิจฉานุสัย    นอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น    คือแกบุคคล  
นั้นนั่นแหละ    ที่ทุกขเวทนา    แตกามราคานุสัย    มานานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย  ไมใชนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ันในภูมินั้น. 
      จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
            วิจิกจิฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                 ภวราคานุสยมูล จบ 
                                    ฉักกมูลกะ  จบ 
              อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                      อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ - ปฏฆิานุสยมลีู :-  

         [๑๒๕๕]   กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    กามราคา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-   

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   มานานุสัย   ก็ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี   แตมานานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น   กามราคานุสัย ไมนอนเน่ือง  
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และมานานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.   
         ก็หรือวา   มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   กามราคา- 
นุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,     กาม- 
ราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก  กามราคา- 
นุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน,    วิจิกิจฉานุสัย    ไม 
นอนเน่ือง   และกามราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 79 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-  

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,       ภวราคานุสัย 
ฯลฯ   อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี  แตอวิชชานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,  กามราคานุสัย   และอวิชชา- 
นุสัยก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    กาม- 
ราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
                  จบ กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
                                กามราคานุสยมูล  จบ 
  
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๕๖]   ปฏิฐานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    มานา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตมานานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  
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ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต.  
         ก็หรือวา   มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,     ปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,     ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,   ปฏิฆา-  
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก   แตปฏิฆา- 
นุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน,   วิจิกิจฉานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,   ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี   แตอวิชชานุสัย  
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น, ปฏิฆานุสัย  และอวิชชานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    ปฏิฆา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                      มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๕๗]   มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ทิฏฐา- 
นุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    มานา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๓ จําพวก    แตมานา- 
นุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน,   วิจิกิจฉานุสัย    และ 
มานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    มานา-  
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   มานานุสยมูล  จบ 
 
                                     ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๕๘]   ทิฏฐานสุัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    วิจิกิจ- 
ฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,  ทิฏฐา-  
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                   ทิฏฐานุสยมูล   จบ 
 
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๒๕๙]   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด      ภว- 
ราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก  แตอวิชชา- 
นุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน,   วิจิกิจฉานุสัย    และ 
อวิชชานสุัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต. 
         หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,   วิจิกิจฉา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                     วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                  ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๐]   ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,  อวิช- 
ชานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ภวรา- 
คานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชานุสยมูลี 
                                 ภวราคานุสยมูล จบ 
                                      เอกมูลกะ จบ 
 
                         กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๑]   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลใด,    มานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี  
แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต. 
         ก็หรือวา   มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   กไ็มนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
              จบ  กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย  ปฏฆิานุสยมลูะ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, 
ทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ     วิจิกิจฉานุสัย      ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา    วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด    กาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก    แตกาม- 
ราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน, 
วิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคล  ๒ จําพวก. 
                จบ  กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสย   ปฏิฆานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูลี :-   

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด, 
ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ     อวิชชานุสัย     ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี 
แตอวิชชานุสัย      ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,      กาม- 
ราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และอวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระ- 
อรหันต. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,    กาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
          จบ  กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                           กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                          ทุกมลูกะ   จบ 
 
                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมลู 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๖๒]    กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย    ไม  
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นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย   ก็ไม  
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลท้ัง  ๒    แตกามราคา- 
นุสัยปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน, 
วิจิกิจฉานุสัย     กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแก 
พระอนาคามี     แตมานานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น, 
วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   ก็ไมนอน- 
เนื่องอยูแกพระอรหันต. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ - ทิฏฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลใด,   ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคา-  
นุสัย     ปฏฆิานุสัย     และมานานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ 
                                           ติกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๓]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย     และ 
ทิฏฐานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    และทิฏฆนสุัย   กไ็มนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย     และทิฏฐานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ๒  
จําพวก แตกามราคานุสัย  ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน,  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามี     แตมานานุสัย    ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอนาคามีนั้น,  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต 
ฯ ล ฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ 
 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๒๖๔]     กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,    ภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  กามราคา- 
นุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                     วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                       ปญจกมูลกะ  จบ 
 
 กามราคานสุย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                        ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทฏิฐานุสย- 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๕]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด,  อวิชชา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,   กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และ 
ภวราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     ฉักกมูลกะ  จบ 
                   อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                   อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  
                                 กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฎิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๖]   กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    ปฏิฆา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่ทุกขเวทนา  แต 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย  ไมนอน- 
เนื่อง    และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยู   ณ  ทีน่ี้     คือ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ  อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่เวทนา  ๒    ใน 
กามธาตุ  แตกามราคานุสัย  ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ปฏฆิานุสัย 
ไมนอนเน่ือง   และกามราคานุสัย    กไ็มนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที ่
รูปธาตุ   อรปูธาตุ   อปรยิาปนนธรรม. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    มานานุสัย    กไ็ม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่รูปธาตุ   อรูป- 
ธาตุ    แตมานานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น    กามราคานุสัย 
ไมนอนเน่ือง    และมานานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้    คือ   ที ่
ทุกขเวทนา  อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   กามราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
   

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ    ที่ทุกขเวทนา 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตวิจิกิจฉานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
กามราคานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี้  คือ ที่ 
อปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   กามราคา-  
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ    ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด,   ภวราคานุสัย   ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ 
แตภวราคานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่ทุกขเวทนา  อปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น   ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ  แตกามราคานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น.  ภวราคา- 
นุสัย  และกามราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่ทุกขเวทนา 
อปริยาปนนธรรม. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย  ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่ทุกขเวทนา 
รูปธาตุ    อรปูธาตุ    แตอวิชชานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
กามราคานุสัย    และอวิชชานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ   ที ่ 
อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม. 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี               
                                   กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                        ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๗]  ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   มานานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรปูธาตุ   แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ  
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ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  
ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แต 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  มานานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ทีน่ี้  คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานสุยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ วิจิ- 
กิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
ปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่อปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย    ไมนอนเนื่องอยู  ณ ที่ใด,    ภวราคานุสัย    ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่รปูธาตุ  อรูปธาตุ 
แตภวราคานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,   ปฏิฆานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ ที่ใด,   ปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทุกขเวทนา  แต 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยู  ณ  ที่นี้    คือ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที ่
อปริยาปนนธรรม. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
  

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย    ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,     อวิชชานุสัย     ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตอวิชชานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
ปฏิฆานุสัย   และอวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่อปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ปฏิฆานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  ปฏิฆาสุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
  
                                        มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๖๘]   มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แต 
วิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น,  มานานุสัย  และวิจิกิจ- 
ฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    มานานุสัย  
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ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                    จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         มานานุสัย    ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย    ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   มานานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ   แตมานานุสัย  ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย 
และมานานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่ทกุขเวทนา  อปริยา- 
ปนนธรรม. 
                     จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูล   อวิชชานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย    ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    อวิชชานุสัย    ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่ทกุขเวทนา   แต  
อวิชชานุสัย  ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น   มานานุสัย  และอวิชชา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ   ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    มานานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    มานานุสยมูล จบ 
 
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๖๙]  ทิฏฐานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  วิจิกิจฉานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    ทิฏฐานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯ ล ฯ 
                      จบ   ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ  
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                                    วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๒๗๐]   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  ภวราคา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,  วิจิกิจฉานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี้  คือ  ที่เวทนา ๓  ใน 
กามธาตุ  แตวิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้   คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    อวิชชานุสัย    ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ทีใ่ด,  วิจิกิจฉานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                    ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๑]   ภวราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้    คือ  ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ  แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ภวราคานุสัย 
และอวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้  คือ  ที่อปริยาปนนธรรม.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ 
 
                          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๒]   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่ใด,  มานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น   ใชไหม ?  
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         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ  
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    แตมานานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น. 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี ้
คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   มานานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด,   กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    และกามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี้   คือ 
ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,  มานานุสัย 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี้    คือ   ที ่
อปริยาปนนธรรม. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ 
ที่นี้  คือ  ที่อปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   กามราคา-  
นุสัย  และปฏิฆานุสัย  กไ็มนอนเน่ืองอยู ณ  ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย      และปฏิฆานุสัย      ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, 
ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้   คือ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และภวราคานุสัย     กไ็มนอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่นี้   คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   และกามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ 
ที่ทุกขเวทนา    แตปฏิฆานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น,    ภว- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ   ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นัน้,  ภว-  
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ราคานุสัย   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้  
คือ   ที่อปริยาปนนธรรม. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด, 
อวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี้    คือ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตอวิชชานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น, 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และอวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นี ้
คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 106 

                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ   ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๗๓]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   ไม 
นอนเน่ืองอยู  ณ  ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ   วิจิกจิฉานุสัย   ก็ไมนอน- 
เนื่องอยู ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,   กามราคา- 
นุสัย    ปฏิฆานุสัย     และมานานุสัย     ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,   กามราคา 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย    กามราคานุสัย    และมานานุสัย   ไมนอนเน่ือง 
อยู  ณ  ที่นี้   คือ   ที่ทุกขเวทนา  แตปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นี ้ คือ 
ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ    แตกามราคานุสัย    และมานานุสัย    ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นัน้,   ภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี ้ คือ  อปริยาปนนธรรม. 
จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ ที่ใด,   กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๔]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย  ไมนอนเนื่องอยู   ณ  ที่ใด,   วิจิกิจฉานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยู 
ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย    กไ็มนอนเน่ืองอยู  ณ 
ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล ี
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ 
                                       จตุกกมูลกะ จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๒๗๕]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย  ก็ไมนอน 
เนื่องอยู ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ  ที่ใด,    กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู  ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย    กามราคานุสัย    และมานานุสัย    ไมนอนเนื่อง 
อยู  ณ  ที่นี้   คือ   ที่ทุกขเวทนา   แตปฏิฆานุสัย     ทิฏฐานุสัย    และ 
วิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ภวราคานุสัย และปฏิฆา- 
นุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  ณ ที่นี้   คือ   ทีเ่วทนา   ๒   ในกามธาตุ    แต 
กามราคานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอน 
เนื่องอยู ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  
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ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ  ที่นี้   คือ    ที ่ 
อปริยาปนนธรรม  ฯ ล ฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,    อวิชชานุสัยก็ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที ่
นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.             
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,    กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไม 
นอนเน่ืองอยู ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                            วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
              กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                     วิจิกิจฉานุสยมูล จบ 
                                       ปญจกมูลกะ จบ  
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           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -   
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๖]   กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ที่นัน้ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู  ณ ทีใ่ด,   กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  เเละภวราคา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
           จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                  วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี 
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                         ฉักกมูลกะ  จบ 
                       อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                  อปุปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๗]   กามราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
ปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น 
คือแกบุคคล ๓ จําพวก  ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น     กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู   และ 
ปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น คือแกบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ  ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ     อปรยิาปนนธรรม  กามราคา- 
นุสัย ไมนอนเน่ืองอยู  และปฏิฆานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ 
จําพวก  ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา    ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น  คือ แก 
บุคคล  ๓  จําพวก   ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย   ไมใช 
ไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น,  ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยู  
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และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น คือแกบุคคล  
เหลาน้ันนั่นแหละ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ     อปรยิาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย 
และกามราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก ณ ที่ทั้งปวง. 
                     จบ  กามราคานุสยมูล  ปฏิฆานุสยมูล ี
   

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  มานานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก   ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ    แตมานานุสัย    ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ือง 
และมานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ  ที่นัน้   คือแก 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา  ที่อปริยาปนนธรรม กามราคา- 
นุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น   คือแกพระอนาคามี  ที่ 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอน- 
เนื่องอยู  ก็บุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น,   กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ือง    และ 
มานานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น,   คือแกบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม   กามราคานุสัย 
และมานานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องแกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา    มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,  
กามราคานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ทีใ่ด,  ทิฏฐา- 
นุสัย  ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ 
ปุถุชน   ที่ทกุขเวทนา  ที่รูปธาตุ   อรปูธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ทีน่ั้น  คือแกบคุคลน้ันนั่นแหละ   ที ่
อปริยาปนนธรรม   กามราคานุสัย   แตวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่อง- 
อยูแกบุคคล  ๒  จําพวก     ที่ทั้งปวง. 
         หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด 
กามราคานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๒  จําพวก  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  แตกามราคานุสัย ไมใช  
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ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคา-  
นุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลาน้ัน 
นั่นแหละ     ที่ทุกขเวทนา    รูปธาตุ    อรูปธาตุ    ทีอ่ปริยาปนนธรรม 
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล ๒ จําพวก 
ณ ที่ทั้งปวง. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  ภวราคา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก  ที่รปูธาตุ    อรูปธาตุ   แตภวราคานุสัย  ไมใชไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ทีน่ั้น,  กามราคานุสัย  และภวราคา- 
นุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลาน้ัน 
นั่นแหละ  ทีทุ่กขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม  กามราคานุสัย  ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ แกพระอนาคามี  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ 
แตภวราคานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น,  กาม- 
ราคานุสัย   และภวราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ณ  ที่นั้น 
คือ    แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ  ที่อปริยา-  
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ปนนธรรม    กามราคานุสัย     และภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแก  
พระอรหันต  ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ  ที่ใด, 
กามราคานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย   และกาม- 
ราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น  คือ   แกบุคคล 
นั้นนั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา   ที่อปรยิาปนนธรรม  ภวราคานุสัย  และ 
กามราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต  ณ ที่ทั้งปวง. 
                    จบ กามราคานุสยมูล  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู   บุคคลใด ณ ที่ใด,  อวิชชา- 
นุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น 
คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา  รูปธาตุ  อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย   และ 
อวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น  คือ  แกบุคคล  
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เหลาน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม  กามราคานุสัย ไมนอนเน่ืองอยู  
แกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น  คือ  แกพระอนาคามี  ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ   แตอวิชชานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย  และอวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น คือ  แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ทีอ่ปริยาปนนธรรม   กามราคา- 
นุสัย  และอวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ั้งปวง. 
         หรือวา   อวิชชานุสยั   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด, 
กามราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                 จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                              กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                   ปฏฆิานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๗๘]  ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด, 
มานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ  ที่นัน้   คือ 
แกบุคคล   ๓  จําพวก   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  
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แตมานานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ  ที่นัน้, ปฏ-ิ  
ฆานุสัย   และมานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น 
คือ     แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ     ที่อปริยาปนนธรรม    ปฏิฆานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  คือ แกพระอนาคามี  ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น    คือ    แกบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที่ทุกขเวทนา 
ที่อปริยาปนนธรรม,  ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยู 
แกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา    มานานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด   ณ  ที่ใด, 
ปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น   ณ ที่นัน้   คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก    ทีทุ่กขเวทนา    แตปฏิฆานุสัย   ไมใชไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น,  มานานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ทีน่ั้น   คือ   แกบุคคลเหลานั้นนั่น 
แหละ   ที่อปริยาปนนธรรม   มานานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอน- 
เนื่องอยูแกพระอรหันต  ณ ที่ทั้งปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูล   ทิฎฐานุสยาทิมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ  แก 
ปุถุชน   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ    แตวิจิกิจฉานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ที่อปริยาปนนธรรม   ปฏฆิานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู 
แกบุคคล ๒ จําพวก  ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
ปฏิฆานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๒ จําพวก  ที่ทุกขเวทนา  แตปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ที่นั้น,   วิจิกิจฉานุสัย     และปฏิฆานุสัย   ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ทีน่ั้น  คือ   แกบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม 
วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ือง    และปฏิฆานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคล  ๒ จําพวก  ณ  ที่ทัง้ปวง. 
                      จบ ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก   ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น, ปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น  คือ  แกบุคคลเหลาน้ันนั่น 
แหละ   ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม  ปฏิฆานุสัย ไม 
นอนเน่ืองอยู  ก็บุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้นคือ  แกพระอนาคามี  ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ  แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
ปฏิฆานุสัย   และภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น 
คือ   แกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ   ที่ปริยาปนน- 
ธรรม   ปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต 
ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ  ที่ใด, 
ปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก  ทีทุ่กขเวทนา  แตปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมนอน-  
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เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ที่นั้น   คือ   แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   
ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  ที่อปริยาปนนธรรม  ภวราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต  ณ ที่ทั้งปวง. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น     คือ  แก 
บุคคล  ๓ จําพวก   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ   แต 
อวิชชานุสัย  ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆา- 
นุสัย  และอวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น  คือ 
แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย  ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  คือ  แกพระอนาคามี   ที่เวทนา  ๓ ใน 
กามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตอวิชชานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย  และอวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม 
ปฏิฆานุสัย   และอวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต   ที ่
ทั้งปวง.  
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         หรือวา   อวิชชานุสยั   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ทีใ่ด,  
ปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั่น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  ปฏิฆานุสยมูละ - อวิชชานุสยมูล ี
                                  ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                     มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๗๙]   มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือ แกปุถุชน 
ที่ทุกขเวทนา    แตวิจิกิจฉานุสัย     ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น,   มานานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น,  คือ  แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม  มานานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต  ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
มานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ  
แกบุคคล  ๓  จําพวก  ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แต 
มานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉา- 
นุสัย  และมานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ทีน่ั้น  คือ 
แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม  วิจิ- 
กิจฉานุสัย    และมานานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ  ที ่ 
ทั้งปวง.                                                                   
                    จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
   

มานานุสยมูละ    ภวราคานุสยมูล ี:- 

         มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,  ภวราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
มานานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๔  จําพวก  ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  แตมานานุสัย  ไมใชไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ทีน่ั้น,  ภวราคานุสัย  และมานานุสัย  
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ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม  ภวราคานุสัย  และมานานุสัย   ก็ไม  
นอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,  อวิชชานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ที่นั้น   คือ 
แกบุคคล  ๔ จําพวก  ที่ทุกขเวทนา  แตอวิชชานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,  มานานุสัย  และอวิชชานุสัย  ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือ   แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่อปริยาปนนธรรม   มานานุสัย   และอวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยู 
แกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
มานานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      มานานุสยมูล  จบ  
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                                     ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๐]  ทฏิฐานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ  ทีใ่ด, 
วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี - 
                                   ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๒๘๑]   วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล  ณ ทีใ่ด, 
ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ  ที่นัน้  คือ 
แกบุคคล  ๓ จําพวก   ที่รปูธาตุ   อรูปธาตุ   แตภวราคานุสัย   ไมใชไม  
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นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคา-  
นุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลน้ันนั่น 
แหละ   ที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม   วิจิกจิฉานุสัย 
และภวราคานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ  ที่ใด,  
วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ณ  ที่นั้น    คือ 
แกปุถุชน   ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย   ไมใชไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ที่นั้น   คือ   แกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที ่
อปริยาปนนธรรม   ภราคานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยู 
แกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  อวิชชานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ  ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล  ๓  จําพวก  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ  แต  
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อวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉา-  
นุสัย   และอวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น  คือ 
แกบุคคลเหลาน้ันนั้นแหละ   ที่อปริยาปนนธรรม  วิจิกิจฉานุสัย   และ 
อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต  ณ  ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
วิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                     ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๒]   ภวราคานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
อวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ  ที่นั้น  คือ 
แกบุคคล ๔ จําพวก   ที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ   แตอวิชชานุสัย   ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น    ภวราคานุสัย   และอวิช- 
ชานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น    คือแกบุคคล 
นั้นนั่นแหละ   ที่อปริยาปนนธรรม   ภวราคานุสัย  และอวิชชานุสัย   ก ็
ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ั้งปวง.  
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         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  
ภวราคานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี  
                                ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                    เอกมูลกะ  จบ 
 
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูลี 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๓]   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลใด ณ ที่ใด,    มานานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลา 
นั้น ณ ที่นั้น  คือแกบุคคล ๓ จําพวก  ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ  แตมานานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย ปฏิฆา- 
นุสัย  และมานานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้ คือแก 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ    ที่อปริยาปนนธรรม    กามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระอนาคามี  
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ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตมานานุสัย  ไมใชไม  
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นัน้    คือแกบคุคลน้ัน 
นั้นแหละ   ที่ทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม   กามราคานุสัย  ปฏิฆา- 
นุสัย   และมานานุสัย   กไ็มนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ั้งปวง. 
         ก็หรือวา    มานานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         มานานุสัย    และกามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลา 
นั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล ๓ จําพวก   ที่ทุกขเวทนา    แตปฏฆิานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   มานานุสัย   กามรา- 
คานุสัย   และปฏิฆานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ  ที่นั้น 
คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ที่อปรยิาปนนธรรม   มานานุสัย  กาม- 
ราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที ่
ทั้งปวง. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ 
ที่ใด,   ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ  ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ ที่นั้น   คือแกปุถุชน  ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย   ไมใช  
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้,    กามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น  คือแกบุคคล 
นั้นนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม  ฯ ล ฯ   แกบุคคล ๒ จําพวก  ณ ที ่
ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย    ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         วิกิจฉานุสัย  และกามราคานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน 
ณ  ที่นั้น   คือแกบุคคล ๒ จําพวก   ที่ทุกขเวทนา  แตปฏิฆานุสัย  ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลาน้ัน 
นั่นแหละ  ทีเ่วทนา ๒ ในกามธาตุ  แตกามราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ ที่นั้น,   วิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น    คือแกบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ   ทีรู่ปธาตุ  อรูปธาตุ  ที่อปริยาปนนธรรม     ฯ ล ฯ 
แกบุคคล  ๒ จําพวก ณ ที่ทั้งปวง 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-    

         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ 
ที่ใด,  ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลา 
นั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล ๓ จําพวก  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตภวราคา- 
นุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    และภวราคานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น 
ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ที่อปริยาปนนธรรม  กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแก 
พระอนาคามี  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้    คือแกบคุคลน้ันนั่นแหละ   ที ่
เวทนา ๓  ในกามธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม  ฯ ล ฯ   แกพระอรหันต  ณ 
ที่ทั้งปวง 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย     ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที ่
นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย     และกามราคานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล ๓ จําพวก  ที่ทุกขเวทนา  แตปฏิฆานุสัย  
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ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,   ภวราคานุสัย   และ  
ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น    คือแกบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย  ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น,   ภวราคานุสัย   กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น  คือ 
แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกพระอรหันต 
ณ ที่ทั้งปวง. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด 
ณ ที่ใด  อวิชชานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลา 
นั้น  ณ  ที่นัน้    คือแกบคุคล ๓ จําพวก  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตอวิชชา- 
นุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ที่อปริยาปนนธรรม  กามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้  คือแกพระอนาคามี 
ที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตอวิชชานุสัย  ไมใช  
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ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้,    กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย  
และอวิชชานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคล 
นั้นนั่นแหละ   ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ  แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                         กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ 
 
                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ  - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๘๔]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,    ทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ?  
         ใช.  
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         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
นั้น ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย  และมานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   คือแกบุคคล ๒ จําพวก  ที่ทุกขเวทนา  แต 
ปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉา 
นุสัย     และปฏิฆานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน   ที่นั้น, 
คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แตกามราคา- 
นุสัย  และมานานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น, 
วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ทีรู่ปธาตุ  อรูปธาตุ 
แตมานานุสัย    ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,  วิจิ- 
กิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  ไมนอนเนื่อง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ที่อปริ- 
ยาปนนธรรม   วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น    คือแกพระอนาคามี    ที่เวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตมานานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไม  
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นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ทีทุ่กข-  
เวทนา  ที่อปริยาปนนธรรม  ฯ ล ฯ      แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง 
จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลใด ณ ที่ใด,  ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล 
นั้น ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้    คือแกบคุคล ๓ จําพวก    ที่ทุกขเวทนา 
แตปฏิฆานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,  ภว- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น 
คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แกกามราคา- 
นุสัย  และมานานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น, 
ภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ไมนอนเน่ือง  
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อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น   คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ที่อปร-ิ  
ยาปนนธรรม   ภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น      คือแกพระอนาคามี   ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ  แตมานานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น. 
ภวราคานุสัย   กามราคานุสัย และมานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล 
นั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่ทุกขเวทนา    ที่อปริยา- 
ปนนธรรม, ฯ ล ฯ  แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย     ไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลใด ณ ที่ใด,   อวิชชานุสัย   กไ็มนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  และมานานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกพระอนาคามี  ที่ทุกขเวทนา  แตอวิชชานุสัย 
ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    และอวิชชานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ   ที่อปริยาปนนธรรม, ฯลฯ  แกพระอรหันต 
ณ ที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ด,    
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
นั้น ณ  ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                           ติกมูลกะ  จบ 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมลู 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๕]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,  วิจิกิจฉานุสัย  ก็ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด  ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทฏิฐานุสัย  ก็ไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   มานานุสัย  และทิฎฐานุสัย  ไม  
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้  คือแกบุคคล ๒ จําพวก     ที ่
ทุกขเวทนา   แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ 
ที่นั้น,   วิจิกิจฉานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ     ทีเ่วทนา ๒ 
ในกามธาตุ   แกกามราคานุสัย    และมานานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้,  วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
และทิฏฐานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น    คือแก 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ทีรู่ปธาตุ   อรูปธาตุ    แตมานานุสัย    ไมใช 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอน- 
เนื่อง   กามราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัยก็ไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น    คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม  วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และทิฏฐานุสัย 
ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นัน้   คือแกพระอนาคามี  ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตมานานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยู 
แกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  วิจิกิจฉานุสัย    ไมนอนเน่ือง    กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย    เละทิฏฐานุสัย    ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล 
เหลาน้ัน ณ ที่นั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่ทกุขเวทนา   ที่อปริยา- 
ปนนธรรม  วิจิกิจฉานุสัย   ไมนอนเน่ือง  กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  
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มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ั้งปวง.  
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๒๘๖]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,   ภวราคานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ทีน่ั้น  ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย     ไมนอนเน่ือง  
อยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกปุถชุน   ที่ทุกขเวทนา   แตทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย       ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน   ณ    ที่นั้น, 
ภวราคานุสัย        และปฏฆิานุสัย      ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ 
ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ     แต 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย  ไมใชไมนอน- 
เนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น,  ภวราคานุสัย ไมนอนเน่ือง  กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ไม 
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่อปริ- 
ยาปนนธรรม  ภวราคานุสัย   กามราคานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคล ๒ จําพวก   ที่ทกุขเวทนา    แตปฏิฆานุสัย   ไมใชไมนอนเน่ือง 
อยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ทีน่ั้น,  ภวราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น   คือแก 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย 
และมานานุสัย  ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน ณ ที่นัน้   ภว- 
ราคานุสัย    ไมนอนเน่ือง    กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลเหลาน้ัน  ณ 
ที่นั้น   คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ,  ที่อปริยาปนนธรรม    ภวราคา-  
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นุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   ไม  
นอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน  ณ ที่นั้น   คือแกพระอนาคามี   ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ  แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น, 
ภวราคานุสัย  ไมนอนเน่ือง   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น 
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา  ที่อปรยิาปนนธรรม     ฯ ล ฯ 
แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                          วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล จบ 
                                       ปญจกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                             วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ  - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐา- 
                    นุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ  อวิชชา-  
                    นุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๗]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
อวิชชานุสัย   ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 142 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย  
และภวราคานุสัย    ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   คือแกพระ- 
อนาคามี    ทีทุ่กขเวทนา     แตอวิชชานุสัย     ไมใชไมนอนเน่ืองอยูแก 
บุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย  ภวราคานุสัย  และอวิชชานุสัย  ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคล 
นั้น ณ ที่นั้น   คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่อปริยาปนนธรรม    กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย   ไมนอนเน่ือง   และอวิชชานุสัย     ก็ไมนอนเน่ืองอยูแก 
พระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง  ฯ ล ฯ 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย  ก็ไมนอนเน่ืองอยูแกบุคคลน้ัน ณ ที่นั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานุสย- ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย- 
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     ฉักกมูลกะ  จบ 
               อัปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ                          
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                                    สานุสยวาระ  
                    อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                 กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :-  

         [๑๒๘๘]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,- 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ?                    
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     บุคคลน้ันก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    บุคคล  
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    แตไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,  บุคคล ๓ จําพวก  ผูมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย   และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 
กามราคานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 
         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,   บุคคลน้ันก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    แต 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยกามราคานุสัย   และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  กามราคานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-  

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,    บุคคลน้ันก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    แตไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  บุคคล ๓ จําพวก  มีความนอน- 
เนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย   และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย. 
                  จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                       ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๒๘๙]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,   บุคคล  
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี   มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย    แตไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,  บุคคล ๓ จําพวก     ผูมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย   และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    แตไม 
ใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,     ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยปฏิฆานุสัย   และก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  บุคคลน้ันก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสยั  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    แตไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,  บุคคล ๓ จําพวก     มีความนอน- 
เนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย  และปฏิฆานุสัย. 
                    จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ิ
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                        มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๙๐]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ?  
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         บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     แตไม  
ใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,     ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยมานานุสัย   และก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ   ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสยั  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ  
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                                   ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๙๑]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                    ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-   

         [๑๒๙๒]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย 
ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   แตไม 
ใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,     ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย   และก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย. 
                  จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ                         
 
                                      ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๒๙๓]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ภวราคานุสยมูล  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                          เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  มานานุสยมูลี :-   

         [๑๒๙๔]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม? 
          พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    แตไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

          บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 152 

         บุคคล ๒ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และ  
ปฏิฆานุสัย    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,   ปุถุชนมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    และก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
   

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    ฯ ล ฯ    อวิชชานุสัย 
ใชไหม ?  
         ใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    แตไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก  
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มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา-  
นุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                         ทุกมูลกะ  จบ 
 
                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา-   
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๒๙๕]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  และมานานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ   วิจิกจิฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  และมานานุสัย  แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และมานา- 
นุสัย   และกม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.  
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         ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  บุคคล   
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
ใชไหม ? 
         ใช. 
       จบ  กามรานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย       ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และมานา- 
นุสัย   แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    มีความนอน-  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 155 

เนื่องอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย.   
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ - ภวราคานุสยมูล ี
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                    นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๒๙๖]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย,   บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย     มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา-  
                    นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๒๙๗]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ันก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ   อวิชชานุสยั   ใชไหม ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
          พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และมานา- 
นุสัย     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   แตไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฎฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,    ปุถุชนมีความ  
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นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย      มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                      ปญจกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทฏิฐานุสย 
                   วิจิกิจฉานุสย -  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสย- 
                   มูลี :- 

         [๑๒๙๘]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏ-ิ 
ฆานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย     และภวราคานุสัย 
บุคคลน้ัน  กม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,  บุคคล  
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นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย    มานานุสัย  
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   มานานุสัย 
และภวราคานุสัย  แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคล  ๒ จําพวก    มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย 
และภวราคานุสัย     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    และ 
วิจิกิจฉานุสัย      ปถุุชนมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย      มีความ 
เนื่องอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    วิจิ- 
กิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       ฉักกมูลกะ  จบ 
                      อุปปตติฏฐานปุคคลวาระอนุโลม  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๒๙๙]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จาก 
ที่ใด   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่ใด 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีใด,   ก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
 
หมายเหตุ  คําวา จากท่ีใด หมายความวา เกิดจากท่ีใด จากท่ีนั้น หมายความวา 
เกิดจากท่ีนั้น.  
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         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีใด,  
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น   คือรูปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และมคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัยจากที่ใด,  ก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
ทุกขเวทนา    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น.  บุคคลมิความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  
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และมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๒  
ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีใด     ก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีใด,     ก็มี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด    
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     จากท่ีนั้น    คือท่ี 
ทุกขเวทนา    ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย 
และมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                        ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๐๐]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                          จบ  ปฏฆิานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฎฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉา- 
นุสัย   และมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย      จากท่ีนั้น   คือทุกข 
เวทนา. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     จากท่ีใด,    ก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฎิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   กม็ีความ 
นอนเน่ือง อยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย และมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 165 

                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๐๑]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,  
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    คือ 
ทุกขเวทนา    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,   กม็ีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 166 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     จากท่ีนั้น      คือท่ี  
เวทนา ๒  ในกามธาตุ     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น, บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ   อรูปธาตุ.  
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ   มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,  ก็มีความ 
นอนเน่ือง อยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม, 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     จากท่ีนั้น       คือ 
ทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัยจากท่ีนั้น,  บุคคล  
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มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย         และมีความนอนเน่ืองอยูดวย  
มานานุสัย  ณ ที่นั้น   คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
 
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฎฐานุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๐๒]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   จากที่ใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                  ทฏิฐานุสยมูล  จบ  
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                                   วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๓๐๓]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ี  
ใด,   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๓  ในกามธาตุ    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      และมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือรูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                     ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๐๔]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    จากท่ี 
ใด,    ก็ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๓ ในกามธาตุ     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     และมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ    อรูปธาตุ. 
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ 
 
                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย 

ทุกมูลกะ -  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๐๕]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีใด,  
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ    แตไมใชมคีวาม 
นอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,    มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 171 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น     คือ  
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ       แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
และดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   แตไม 
ใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือทุกขเวทนา 
แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด  ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
           จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,   กม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือรูป- 
ธาตุ   อรูปธาตุ   แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และ 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตไมใชมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือทุกขเวทนา     แตไมใชมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล จบ 
                                            ทุกมลูกะ  จบ  
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                     กามราคานสุย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๐๖]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  และมานานุสัย จากท่ีใด,  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย 
ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย       และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น    คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ     แตไมใชมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  
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คือทุกขเวทนา     แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ  
มานานุสัย  จากท่ีนั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย  จากท่ีใด,  ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย.๑ 

   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 
๑.  บาลีปรากฏเพียงเทานี้  พึงแกใหบริบูรณอยางนีว้า " บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ดวยภวราคานสัุย  และมานานุสัย  จากท่ีนัน้  คือรูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตจะมีความ 
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานสัุย  จากนัน้กห็าไม.  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย  จากท่ีใด,  ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด  
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย        และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย    จากท่ีนั้น     คือท่ี 
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ      แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย    และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา  แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น.                                               
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ  -  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา-  
                      นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๐๗]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด,    ก็มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ    แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา    แตไมใชมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
      จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  ภวราคา-  
                        นุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย  และทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด,  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลผูมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และ 
ทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?                                     
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และทิฏฐานุสัย.๑ 

      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       ภวราคานุสยมูล ี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  อวิชชา- 
                        นุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย มานา- 
 
๑.   บาลีปรากฏเพียงเทานี้   พึงแกใหบริบูรณอยางนีว้า " บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ดวยภวราคานสัุย  มานานุสัย  และทิฏฐานสัุย  จากท่ีนัน้  คือรูปธาตุ  อรูปธาตุ 
แตไมใชมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนัน้.  
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นุสัย และทฏิฐานุสัย  จากท่ีใด,   ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    มานานุสัย    และ 
ทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตไมใชมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  แตไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                          อวิชชานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                         จตุกกมูลกะ  จบ  
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             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -           
                                          วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๓๐๘]  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย ทิฏฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความ๑นอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     ทิฏฐานุสัย     และ 
วิจิกิจฉานุสัย. 
จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ - ทิฏฐานุสย- 
วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 
๑.  บาลีปรากฏเพียงเทานี้  พึงแกใหบริบูรณอยางนี้ วา " บุคคลมีความนอนเนื่อง 
ดวยภวราคานสัุย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจกิิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น.  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา-  
                        นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  กม็ีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      และปฏฆิานุสัย      จากท่ีนั้น, 
บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ 
แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา  แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย  และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
         จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย 
                           วิจิกิจฉานุสยมูล  อวิชชานุสยมูล ี 
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             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                      ปญจกมูลกะ  จบ 
              กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         [๑๓๐๙]   บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆา- 
นุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด,  ก็ 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐา- 
นุสัย   วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐา- 
นุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ 
แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ี 
นั้น,  บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  มานา-  
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นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา  ๒  ใน  
กามธาตุ  แตไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย      ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   แตไมใชมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      มานานุสัย     และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย- 
                                    ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                       ฉักกมูลกะ  จบ 
                    อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ                               
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                        อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  อนโุลม  
                                        กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลู - ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๑๐]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จาก 
ที่ใด, บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ? 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ   กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 
กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 
         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         พระอนาคามี  มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ  ที่  
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  พระอนาคามีนั้น   มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูดวยที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ  บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตบุคคล  ๓  จําพวกเหลานั้น  ไมใชมคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น     บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเน่ือง 
อยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน   ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                        จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีใด บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก  มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ 
บุคคล  ๒  จําพวกเหลาน้ัน  มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน   ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก 
ที่นั้น     ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ปุถชุนนั้น  
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มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      และมีความนอนเน่ืองอยูดวย  
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา    ทีรู่ปธาตุ    อรปูธาตุ 
ปุถุชนน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แตปุถุชน 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน 
แหละ   มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ   บุคคลน้ันมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และกม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ี  
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ใด,     บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
         ไมใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
  

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี   มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ  ที่ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน  มคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น      แตบุคคลเหลาน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   มีความนอน-  
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เนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวย  
อวิชชานุสัย และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
                                 กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๑๑]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     จาก 
ที่ใด  บุคคลนั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
  

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         บุคคล  ๒  จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา    บคุคล  
เหลาน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลา 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,   ปุถุชนมี 
ความนอนเน่ืองอยูในทุกขเวทนาปุถุชนนั้น   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ   ปถุุชนน้ัน   มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตปุถุชนน้ัน     ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    มคีวามนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา      บุคคลนั้น 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด   มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ี  
ใด,    บุคคลนั้น     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้น  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน    ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         พระอนาคามี   มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ  ที่ 
รูปธาตุ อรูปธาตุ  พระอนาคามีนั้น   ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  แกพระอนาคามีนั้น ไมใชมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชมีความนอนเน่ือง  
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อยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  มีความนอน-  
เนื่องอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคลเหลาน้ัน  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   และกม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูลี  จบ 
 
                                         มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๑๒]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก  มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ  บุคคลเหลาน้ัน  มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น    แกบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,    ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   ปุถชุนน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  และ 
ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 191 

         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จาก  
ที่ใด,      บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  ปุถุชนนั้นมีความนอน 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    แกปุถชุนน้ันไมใชมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอน- 
เนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   ที่รปูธาตุ  อรูปธาตุ   บุคคลน้ันมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น. 
                       จบ  มานานุสยมูละ   ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้นก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๔  จําพวก  มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคล  ๔  จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ี 
นั้น   แกบุคคลเหลาน้ัน    ไมใชมีความนอนเน่ือง  อยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น     บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     มีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  
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อรูปธาตุ   บคุคลเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    และก ็ 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น.                                   
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
   

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้น   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,     บุคคลน้ัน     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๔  จําพวก    มีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา    บคุคล 
๔  จําพวกเหลาน้ัน    มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  
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ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา-   
นุสัย   และกม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      มานานุสยมูล  จบ 
 
                                         ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี 
         [๑๓๑๓]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน    ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น, 
ใชไหม ? 
         ใช ฯ ล ฯ 
                        จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                       ทิฏฐานุสยมูล  จบ  
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                                    วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๓๑๔]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน    ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น, 
ใชไหม ? 
         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ   ปุถชุนน้ัน 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   แกปุถุชนน้ัน  ไมใช 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น     บุคคลน้ันนัน่แหละ 
มีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   บุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย และก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ี 
ใด,      บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก    มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น,   แตบุคคลเหลาน้ัน   ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น,   ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  ปุถุชนนั้น  ม ี 
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ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย        และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวย  
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด     มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     จาก 
ที่ใด,     บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล   ๓   จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  ปุถุชนนั้น  มีความนอนเนื่องอยูดวย 
อวิชชานุสัย   และก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ  
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                                   ภวราคานสุยมูล  

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๑๕]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน     ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๔  จําพวก  มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ 
บุคคล  ๔  จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น    แตบคุคลเหลาน้ัน    ไมใชมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,      บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ     มีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  
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อรูปธาตุ   บคุคลเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และก็  
มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                         เอกมูลกะ  จบ 
 
                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๑๖]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี    มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ  ที่ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  พระอนาคามีนั้น  มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย  
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จากท่ีนั้น  แตพระอนาคามีนั้น  ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคล ๓ จําพวก   มีความนอนเน่ือง  
อยูที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  บุคคล ๓  จําพวกเหลาน้ัน    มีความนอนเน่ือง 
อยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่น 
แหละ   มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคลเหลาน้ัน  คือ 
ความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  และดวยกามราคานุสัย  จากที่นั้น  แต 
บุคคลเหลานั้น   ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีใด  บุคคลน้ัน  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 199 

         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ปุถชุนนัน้  ม ี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    แตปุถุชนน้ันไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      และปฏิฆานุสัย      จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ     มคีวามนอนเน่ืองอยูที่เวทนา   ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  และกามราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น  แกบุคคลนั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคลน้ัน    ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    แต 
บุคคลน้ัน   ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด   บคุคลน้ัน  ก็มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ี 
ใด,  บุคคลน้ัน ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,  ใชไหม ?  
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         ไมใช.  
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   กม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี    มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ  ที่ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  พระอนาคามีนั้นมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  แกพระอนาคามีนั้น     ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,     บุคคล  ๓  จําพวก   มีความ 
นอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล   จําพวกเหลาน้ัน    มคีวาม 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคลเหลาน้ัน,   ไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคล  
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เหลาน้ัน   มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     และกามราคานุสัย  
จากท่ีนั้น    แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา 
บุคคลเหลานั้น    มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตบุคคลเหลานั้น   ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
                                           ทุกมูลกะ  จบ 
 
                     กามราคานสุย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :-  

         [๑๓๑๗]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีใด,    บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองดวย 
ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ปุถชุนนัน้   มี   
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แต 
ปุถุชนน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   บคุคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ  บุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเน่ืองอยูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลน้ัน    มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   แกบุคคลน้ัน   ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลใดมีความเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภว- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ันก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย  
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และมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  ใชไหม ?  
         บุคคล๑นั้นมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย. 
 จบ   กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย       ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         พระอนาคามีมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  พระอนาคามีนั้น 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้น 
 
๑.  บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พงึแกใหบริบูรณอยางนีว้า " บุคคล ๔ จําพวก มีความ 
นอนเนื่องอยูท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  บุคคล ๔  จําพวกเหลานัน้ มีความนอนเนื่อง 
อยูดวยภวราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลานั้น  ไมใชมี 
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น.  
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ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  
จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ    มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    บุคคลน้ัน    มีความนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย     และมานานุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลน้ันไมใชมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล ๓ 
จําพวก     มคีวามนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    บุคคล ๓  จําพวก 
เหลาน้ัน   มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ี 
นั้น     แตบุคคลเหลาน้ัน   ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  มีความนอนเนื่อง 
อยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,     บุคคลเหลาน้ัน 
นั่นแหละ   มีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคลเหลาน้ัน   มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น   แกบคุคลน้ัน 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานสุยมูล ี
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                           ติกมูลกะ  จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทิฏฐา-  
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๑๘]  บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ     ปุถชุนน้ันมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จาก 
ที่นั้น    แตปถุุชนน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ    มีความนอนเน่ืองอยูที่ 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ    บุคคลน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉา- 
นุสัย   กามราคานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคล 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ  มคีวามนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคลน้ันก็มีความนอน-  
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เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น    แต  
บุคคลน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ฯ ล ฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏาฐานุสยมูล  จบ 
                                        จตุกกมูลกะ จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย  - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๓๑๙]   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้น   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิภิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคล ๓ จําพวกมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  บคุคล  
๓ จําพวกเหลาน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    และมานา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคลเหลาน้ัน    ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ปถุุชนน้ันมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยภวราคานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตปุถุชนน้ัน  ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย       ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็ม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่ใด    บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  
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มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         พระอนาคามีมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  พระอนาคามีนั้น 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้น 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลน้ันนั่นแหละ  มีความ 
นอนเนื่องอยูที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคลนั้น 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น    แต 
บุคคลน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิ- 
ฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคล  ๒  จําพวก     มีความ 
นอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน    มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิชชานุสัย    และมานานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคล 
เหลาน้ัน     ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน   มีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
แกบุคคลเหลาน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   มีความนอน- 
เนื่องอยูที่ทุกขเวทนาบุคคลเหลาน้ัน  มคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    แกบุคคลเหลานั้น    ไมใชมีความ  
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นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   มานานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉา-  
นุสัย   จากท่ีนั้น,    แกปุถชุนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ 
ปุถุชนน้ันมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเน่ือง  
อยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่นั้น   แกบคุคลเหลาน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา   บุคคล 
นั้น  มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   แตบุคคลน้ันไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                    ปญจกมูลกะ จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๐]  บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   กม็ีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด    บุคคลน้ัน   ก็มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         พระอนาคามีมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้น 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน  
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นั่นแหละ  มคีวามนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ม ี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  และมานานุสัย จากท่ีนั้น  แตบุคคล 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น     บคุคลน้ันนั่นแหละ   ม ี
ความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   บุคคลน้ัน   มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคล 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล ๒  จําพวก   มีความนอนเน่ืองอยู 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน    มีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยอวิชชานุสัย     มานานุสัย     และภวราคานุสัย     แตบุคคลเหลาน้ัน 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   มีความนอนเน่ือง 
อยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน   มีความนอนเนื่องอยูดวย 
อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   แกบคุคลเหลา 
นั้นไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   มีความนอน- 
เนื่องอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคลเหลาน้ัน  มีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น     แตบุคคลเหลานั้น    ไมใชมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   วิจิกจิฉานุสัย  
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และภวราคานุสัย     จากท่ีนั้น,       ปุถุชนมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ  
อรูปธาตุ    ปถุุชนนั้นมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   แตปุถุชนน้ัน 
ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ      มีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา   ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    แกบุคคลน้ันไมใชม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
นั้นนั่นแหละ     มีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา    บุคคลน้ันมีความ 
นอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   แกบุคคลน้ัน  ก็ไมใชมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
มานานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยส - ทิฏฐานุสย - 
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
               อุปปตติฏฐาน  ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานะปุคคลวาระ  ปจจนกิ  
                                     กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๑]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย, 
บุคคลน้ัน ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  บุคคล 
นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,     บุคคลน้ัน 
ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    แต๑ 

 
๑.   บาลีพึงเปน  โน  จ  โส  ฯ  ปุคคโลกาสวาระ  ซ่ึงจะกลาวขางหนา กเ็ปนตัวอยาง 
ในขอนี้  เพราะวา  ในพระบาลีนั้น  ทานกลาวไววา  โน  จ  โส  ตโต  ดังนี้  เปน 
อาทิแมในคําวา  โน  จ  เต  นี ้ ก็นัยนี้เหมือนกัน.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 214 

ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,      พระอรหันตไมมีความ  
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย, บุคคล 
นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,    บุคคลน้ัน 
ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,  บุคคล ๒ จําพวก   ไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
กามราคานุสัย. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทมิูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย,  บุคคลน้ันก ็
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    พระอรหันต  ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                  จบ   กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   กามราคานุสยมูล  จบ 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๒]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุค- 
คลนั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ?  
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         พระอนาคามี ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   แตไมใช  
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,    พระอรหันต   ไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,  บุคคล 
นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ันก็ไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,  บุคคล ๒ จําพวก     ไมม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ันก็ไม 
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   แตไมใช 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,     พระอรหันตไมมีความนอน 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ัน  กไ็มมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                  จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                     มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๒๓]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย, บุค- 
คลนั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย        พระอรหันตไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    บุคคลนั้นก็ไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ัน ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ  
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                                     ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :-  

         [๑๓๒๔]  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย,  บุค- 
คลนั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย     ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๓๒๕]  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย 
ใชไหม ?  
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         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  แต  
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,      พระอรหันตไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๖]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  
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บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  ใชไหม ?  
           ใช. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ 
 
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๗]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  ใช 
ไหม ? 
         พระอนาคามี   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันต 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย     และไมม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย, บุคคล  
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นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัยใชไหม ?  
         ใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆนุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-   

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และปฏิฆา- 
นุสัย, บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉา- 
นุสัย  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย,  บุคคล 
๒ จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัยและปฏิฆา- 
นุสัย,  บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชา- 
นุสัย  ใชไหม ? 
         พระอนาคามี   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย     แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย,   พระ- 
อรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   และ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
ใชไหม ? 
         ใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  
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                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๒๘]  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย     และมานานุสัย,   บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   แต 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      ปฏิฆานุสัย       และ 
มานานุสัย,  พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  กาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย,  พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย, บุคคลน้ัน  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล 
นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานา- 
นุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                            ติกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๙]  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย, บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ือง  
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อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    ใชไหม ?  
        ใช. 
        ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย มานา- 
นุสัย   และทฏิฐานุสัย   ใชไหม ? 
        บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  และ 
ทิฏฐานุสัย   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆา- 
นุสัย  และมานานุสัย,  พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉา- 
นุสัย  กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  และทิฏฐานุสัย  แตไมใชไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,    พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิจิกิจฉานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ๑ 

        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ 
 
๑.  ควรจะวาง ฯ ล ฯ ไวเหมือน  ติกมูลกะ  แตพระบาลีทานวางไวอยางนี้  ผูแปลยัง 

ไมเขาใจลึกซ้ึง  จึงวางไวอยางพระบาลีตามเดิม.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 227 

            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๓๓๐]  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ันก็ไมม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   ฯ ล ฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย, 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                      ปญจกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย-   
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                 -วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมุละ  อวิชชานุสย - 
                 มูลี :- 

         [๑๓๓๑]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย 
บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย บุคคล 
นั้นก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       ฉักกมูลกะ  จบ 
                      อุปปตติฐาน  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                        อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๒๒]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ 
ทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  
บุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, 
ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ    แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   จากที่นั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูล   มานานุสยมูลี :-  

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีใด,   ก็ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จาก 
ที่นั้น.  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา     ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จากท่ีใด, 
ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีใด,    ก็ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ  
ที่ทุกขเวทนา  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยทิมูล ี
  

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   ก็ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากที่นั้น    คือท่ีทุกขเวทนา    ที ่
อปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    จาก  
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่ 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ    แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   และ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   ก็ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่ทุกขเวทนา  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ     ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ีอปริยา- 
ปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก  
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.   
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                       ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๓๓]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย      จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรปูธาตุ   แตไมใชไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏฆิานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จากท่ีใด, 
ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี   
ทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
                           จบ   ปฏฆิานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   ก็ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย   ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    แตไมใชไมมีความนอน 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย     และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก  
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ที่ใด   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวย  ปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   ก็ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
รูปธาตุ   อรปูธาตุ     แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่ 
ทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น 
บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ือง  
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อยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่อปริยา-  
ปนนธรรม. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   ก็ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
เวทนา ๒   ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ     แตไมใชไมมี        นอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ีอปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                       มานานุสยมลู   

มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๓๔]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    ฯ ล ฯ    วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
ทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ี 
นั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ   ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   ที่ใด,   ก็ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.    
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่  
เวทนา ๒  ในกามธาตุ    แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความ 
นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา    ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีใด,    ก็ไมม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ี 
ทุกขเวทนา  แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     และไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยอวิชชานุสัย   จากที่นั้น  คือท่ีอปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก  
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมุล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
  
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๓๕]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย      จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯ ล ฯ 
                        จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                      ทิฏฐานุสยมูล  จบ  
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                                      วจิิกิจฉานุสยมูล  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๓๓๖]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่ 
เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น, บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    ที่อปรยิาปนนธรรม. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,     ก็ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
 
                                       ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๓๗]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ี 
เวทนา ๓ ในกามธาตุ   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น, บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความ 
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก  
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ที่ใด   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                          จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                          เอกมูลกะ   จบ 
 
                               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๓๘]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   กไ็มมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ี 
นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   ทีรู่ปธาตุ   อรปูธาตุ     แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีใด,  
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ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  
ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    และไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
              จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
  

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด    กไ็มมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจกิจฉานุสัย   จาก  
ที่ใด,     ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
  

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  แตปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย    และปฏิฆานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย      และกามราคา-  
นุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลท่ีไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา  ๓   ในกามธาตุ   แตไมใชไมม ี
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และปฏฆิานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก  
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ที่ใด,      ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      และปฏิฆานุสัย  
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
              จบ  กามราคานุสย -  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
                                           ทุกมูลกะ  จบ 
 
                      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 
 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๓๙]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
มานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีใด,    ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐา- 
นุสัย  ฯ ล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    และ  
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มานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
   จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมุลี :- 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย        ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย    จากท่ีใด,      ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,     ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย      กามราคานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   แตไมใชไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
ภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความนอนเนื่อง  
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อยูดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ี 
อปริยาปนนธรรม.  
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมฝกความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย     จากท่ีใด      ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย     จาก 
ที่ใด,     ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย    จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
     จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ   จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมลู  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๔๐]  บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  มานานุสัย  และปฏฐานุสัย   จากท่ีใด    ก็ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด.   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย   และทฏิฐานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
       จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ  
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              กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                          วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา -  
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๓๔๑]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,    ก็ไม 
มีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด,  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย      กามราคานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา    แตไมใชไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย     ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น. 
บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ี  
นั้น   คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ    แตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกาม- 
ราคานุสัย    มานานุสัย     ทิฎฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น.  
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บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  และไมมีความนอนเนื่อง  
อยูดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจ- 
ฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือทีอ่ปริยาปนนธรรม   ฯลฯ 
        จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -  ทิฎฐานุสย 
                   -วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ     อวิชชานุสย - 
                   มูลี :- 

           [๑๓๔๒]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏ-ิ 
ฆานุสัย    มานานุสัย     ทฏิฐานุสัย     วิจิกิจฉานุสัย     และภวราคานุสัย 
จากท่ีใด,   กไ็มมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.   
         ก็หรือวา   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย    จาก 
ที่ใด,   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                  วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                                       ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                         ฉักกมูลกะ  จบ 
                       อัปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ                      
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                       อุปปตติฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                      กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๔๓]   บุคคลไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,     บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา   บุคคล ๓ 
จําพวกเหลานั้น    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น,   บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยา- 
ปนนธรรม   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   บุคคลเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยกามราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จาก 
ที่นั้น     บุคคล ๒  จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จาก 
ที่นั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอปริ- 
ยาปนนธรรม   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    บุคคลเหลานั้น  ไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย     และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคล  ๒  จําพวก     ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ณ ที่ทั้งปวง. 
                     จบ   กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย       จากท่ีใด  
บุคคลน้ัน  กไ็มมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ 
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน      ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสยั 
จากท่ีนั้น  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย     จากท่ีนั้น    บุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา     ทีอ่ปริยา-  
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ปนนธรรม   บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น,   พระอนาคามีไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   พระ- 
อนาคามีนั้น   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แต 
พระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา    ที่อปริยา- 
ปนนธรรม    บุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น  พระอรหันตไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย,    จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน  ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ   กามราคานุสยมูละ  มานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      จากท่ีใด 
บุคคลน้ัน   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ?  
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         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   รูปธาตุ   อรปูธาตุ  
ปุถุชนน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น     แต 
ปุถุชนน้ัน   ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม  บุคคล 
นั้น ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  และไมมีความนอนเนื่อง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากที่นั้น,  บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยกามราคานุสัย  และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  ใน 
ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก     ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒     ใน 
กามธาตุ   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจ- 
ฉานุสัย  จากที่นั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอน- 
เนื่องอยูที่ทุกขเวทนา  ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    อปรยิาปนนธรรม   บุคคล 
เหลาน้ัน     ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    บุคคล ๒ จําพวก   ไมมี  
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ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย  
กามราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูล ี

กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน      ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย      จากท่ีนั้น, 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลานั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย  ภวราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกข- 
เวทนา  อปริยาปนนธรรม  บุคคลเหลาน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น, 
พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ    พระอนาคามี 
นั้น ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลน้ัน 
นั้นนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓    ในกามธาตุ     ที ่
อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 258 

และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,  พระอรหันต  
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย     และไมมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยภวราคานุสัย   ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน     ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคา- 
นุสัย    จากท่ีนั้น  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ 
เวทนา   ในอปริยาปนนธรรม    บุคคลเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยภวราคานุสัย         และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น   พระอรหันต  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   และ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  ในท่ีทัง้ปวง. 
                      จบ   กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย       จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน       ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย       จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   รูปธาตุ  
อรูปธาตุ    บคุคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกาม- 
ราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย 
กามราคานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   พระอนาคามีนั้น   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ 
อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
อวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
         ใช. 
                       จบ   กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     กามราคานุสยมูล   จบ  
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                                      ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๔๔]   บุคคลใด ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน    ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยปฏิฆานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น, 
พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ     พระอนาคามีนั้น     ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฎิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  แกพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานา- 
นุสัย จากท่ีนั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา 
ที่อปริยาปนนธรรม      บคุคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฎิฆานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมี  
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ความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย         และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย  
มานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   บุคคล 
๓ จําพวกเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น 
แกบุคคลเหลาน้ันไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยปฎิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ใน 
ที่ทั้งปวง. 
                          จบ  ปฏฆิานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
  

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย     ฯลฯ    วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  
อรูปธาตุ    ปถุุชนนั้นไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตปุถุชนน้ันไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม  บุคคล 
นั้นไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยปฏิฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย     ในที่  
ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   บุคคล 
เหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคล 
เหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น  บุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ    อปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน   ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล ๒ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ 
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น.   บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกข- 
เวทนา ๒   ในกามธาตุ    ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลเหลาน้ัน   ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
ภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ      พระอนาคามีนั้น    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากที่นั้น แตพระอนาคามึนั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย, วราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ 
ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวย 
ปฏิฆานุสัย     และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น  
พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย       ไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยภวราคานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น  
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ใชไหม ?  
         บุคคล ๓ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   บุคคล 
๓ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลเหลาน้ันไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัยจากที่นั้น, 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลเหลาน้ัน     ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภว- 
ราคานุสัย    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   พระ- 
อรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย     และไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลเหลาน้ัน   ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวย  
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนืองอยูดวยปฏิ-  
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ฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  พระ-  
อนาคามี    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓    ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ     พระอนาคามีนั้น     ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา 
นุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย   และไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากที่นั้น,   พระอรหันตไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย     และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชา 
นุสัย  ณ ที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน    ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ปฏฆินุสยมูละ   อวิชชนุสยมลู ี
                                      ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                      มานานุสยมูล  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๔๕]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จาก 
ที่ใด,      บุคคลน้ัน     ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย    ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา ปุถุชนน้ันไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  ไมใชไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
มานานุสัย     และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  
พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   และไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   ณ ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีใด   บคุคลน้ันก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ือง  
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อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอน-  
เนื่องอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา   อปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน   ไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย      และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย 
มานานุสัย    จากท่ีนั้น,    พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   ณ ที่ทั้งปวง. 
                      จบ   มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก 
ที่ใด,    บุคคลน้ัน   ก็ไมมคีวามนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคล  ๔ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคล   ๔  จําพวกเหลาน้ัน      ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น       บุคคลเหลาน้ัน         ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  
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ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคา-  
นุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น, พระอรหันต 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย      และไมมีความนอนเน่ืองอยู 
ดวยมานานุสัย   ณ    ที่ทัง้ปวง. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย จากท่ีใด  บุคคล 
นั้น   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๔ จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่ทุกขเวทนา  บุคคล 
๔ จําพวกเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ี 
นั้น, บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย       และไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   พระอรหันตไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยมานานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  ณ 
ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จาก  
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ที่ใด,    บุคคลน้ัน    ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น  
ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ 
 
                                         ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมุละ  วิจิกิจฉานุสยมมูลี :- 

         [๑๓๔๖]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา        บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีใด  บุคคลน้ัน  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
                         จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                       ทิฏฐานุสยมูล  จบ  
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                                     วจิิกิจฉานุสยมูล  
วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๓๔๗]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่รูปธาตุ    อรปูธาตุ 
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก  
ที่นั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ 
ในกามธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น.  พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย  และไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   ณ  ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จาก  
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนน้ัน 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตปุถชุนน้ัน ไมใช  
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ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคลน้ันนั่นแหละ  
ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน   ไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยภวาราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย    และ 
ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   ณ ที่ทั้งปวง. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย       จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันไมใชไมมีความนอน- 
เนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
นอนเน่ืองอยูที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น   พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมี 
ความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   ณ ที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก  
ที่ใด,  บุคคลนั้น  ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
  
                                       ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๔๘]   บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ก็ไมมีความนอนเน่ืองอยูดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๔  จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
บุคคล  ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย   จากท่ี  
นั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานสุัย  จาก 
ที่นั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองในอปริยาปนน- 
ธรรม  บุคคลเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย   และไมมี  
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ความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  พระอรหันตไมมีความนอน  
เนื่องดวยภวราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   ในที ่
ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย  จากท่ี 
ใด     บุคคลน้ัน      ไมมคีวามนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี               
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                        เอกมูลกะ  จบ 
 
                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูละกะ -  กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๔๙]   บุคคลใด   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
และดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด  บุคคลน้ัน,  ไมมีความนอนเน่ืองดวยมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองที่รูปธาตุ       อรปูธาตุ 
บุคคล    ๓    จําพวกเหลานั้น      ไมมคีวามนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 274 

และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ือง  
ดวยมานานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมมีความนอน- 
เนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองดวยกาม- 
ราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น. พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ   พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเน่ืองดวยกาม- 
ราคานุสัย  และดวยปฏิฆานุสัยจากที่นั้น  แกพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมม ี
ความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย       จากท่ีนั้น        บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมมีความนอนเน่ืองในทุกขเวทนา  ในอปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้นไม 
มีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   พระอรหันตไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย    และดวยปฏิฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวย 
มานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย  จากท่ีใด 
บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองในทุกขเวทนา   บุคคล 
๓  จําพวกเหลาน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองดวยมานานุสัย   และดวยกาม- 
ราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลานั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวย 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ือง  
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ในอปริยาปนนธรรม  บคุคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย  
และไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ี 
นั้น,   พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย    และไมมีความ 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด     ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     และดวย 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด   บคุคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ  ดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองในรูปธาตุ   ในอรูปธาตุ   ปถุชุนนั้น 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตปุถุชนน้ัน   ไมใชไมมคีวามนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองในอปริยาปนนธรรม   บุคคล 
นั้นไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และดวยปฏิฆานุสัย  และไมมี 
ความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคล  ๒ จําพวก   ไมมี 
ความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย  ในที่ทั้งปวง.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 276 

         ก็หรือวา  บุคคลใดไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย     จาก   
ที่ใด   บุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และดวยปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคล  ๒  จําพวก    ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา   บุคคล 
๒  จําพวกเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย    และดวย 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอน- 
เนื่องที่เวทนา   ๒ ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวย 
วิจิกิจฉานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   แกบุคคลเหลานั้น ไมใช 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลเหลาน้ันนั่น 
แหละ   ไมมคีวามนอนเน่ืองที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ    ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคล ๒ 
จําพวก  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย  และไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย   และดวยปฎิฆานุสัยในที่ทั้งปวง. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฎิ- 
ฆานุสัย    จากท่ีใด   บุคคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคล ๓  จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองที่รูปธาตุ       อรปูธาตุ 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และ 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ไมมคีวาม  
นอนเน่ืองในอปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย    และดวยปฏิฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวย 
ภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น.    พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ      พระอนาคามีนั้น    ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
และดวยปฏิฆานุสัย   แตพระอนาคามีไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยภว- 
ราคานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองที่  
เวทนา  ๓ ในกามธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น   ไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    และดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความนอน 
เนื่องดวยภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,   พระอรหันตไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย    และดวยปฏิฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวย 
ภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย    จาก   
ที่ใด    บุคคลน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    และดวย 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา     บุคคล 
๓  จําพวกเหลาน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย     และดวย 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอน- 
เนื่องที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวย 
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันไมมีความนอน 
เนื่องดวยกามราคานุสัย    จากท่ีนั้นก็หาไม,    บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอน 
เนื่องดวยภวราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และ 
ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคา- 
นุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    และดวยปฏิฆานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
              จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมุละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิ- 
ฆานุสัย   จากท่ีใด    บุคคลนั้น    ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองที่รูปธาตุ       อรปูธาตุ 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และ 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอน- 
เนื่องดวยอปริยาปนนธรรมบุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเน่ืองดวยกาม- 
ราคานุสัย  และดวยปฏิฆานุสัย  และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น, พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๓   ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ   พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคา- 
นุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น  แกพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความ 
นอนเน่ือง  ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองดวย 
กามราคานุสัยและดวยปฏิฆานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชา- 
นุสัย จากท่ีนั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และ 
ดวยปฏิฆานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   ในท่ีทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ี  
ใด  บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยปฏิฆา 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                         กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ 
  
                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๕๐]  บุคคลใด     ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีใด   บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย  จาก 
ที่ใด  บุคคลนั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา  บุคคล  ๒  
จําพวกเหลานั้น  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอน- 
เนื่องที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ    บุคคลเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    แกบุคคลเหลาน้ัน 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยมานานุสัย  จากท่ีนั้นก็ 
หาไม   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองที่รูปธาตุ       อรูปธาตุ 
บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น,         บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยอปริยาปนนธรรม   บุคคลเหลาน้ัน  ไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยวิจิกิจฉานุสัย         และไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น, พระอนาคามี   ไมมีความนอน 
เนื่องที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   พระอนาคามีนั้น 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  แกพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย  
จากท่ีนั้น.  บคุคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา   ที ่
อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย  และ 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย     และมานานุสัย  
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จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย  และไมมี  
ความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   ในที ่
ทั้งปวง. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย  - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีใด   บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย   จากท่ี 
ใด  บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   จากท่ีนั้นใชไหม ? 
         บุคคล  ๓  จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองในทุกขเวทนา    บุคคล 
๓  จําพวกเหลาน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย  กามราคา- 
นุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมใชไมมีความนอน 
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ไมมีความ 
นอนเน่ืองที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ    บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอน  
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เนื่องดวยภวราคานุสัย   และดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น  แกบคุคลเหลา  
นั้น   ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และดวยมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,        บุคคลน้ันนั่นแหละ       ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัยและ 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย     และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  พระอนาคามี  ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ 
พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย     กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น  แตพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอน- 
เนื่องที่ทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ันไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยภวราคานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆา- 
นุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวย 
ภวราคานุสัย    และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชา-  
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นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองทุกขเวทนา        พระอนาคามี 
นั้น ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย     และมานา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น    แตพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวย 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองที่ 
อปริยาปนนธรรม        บคุคลน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น,  พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏิฆา- 
นุสัย   และมานานุสัย     และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   ใน 
ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ี  
ใด    บุคคลนั้น    ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  
 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๕๑]   บุคคลใด     ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่ใด   บุคคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคล ๒  จําพวก ไมมีความนอนเน่ืองในทุกขเวทนา  บุคคล  ๒ 
จําพวกเหลานั้น  ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย 
มานานุสัย   และทิฎฐานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมม ี
ความนอนเน่ืองดวยปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ 
ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา   ๒    ในกามธาตุ   บุคคลเหลานั้น   ไมมี 
ความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคล 
เหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย  และดวยมานา-  
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นุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองที่   
รูปธาตุ  อรูปธาตุ       บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉา- 
นุสัย    กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    และทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น    แต 
บุคคลเหลานั้น    ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ        ไมมีความนอนเน่ืองในอปริยาปนนธรรม 
บุคคลเหลานั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย    และไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น, พระอนาคามี ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     พระอนาคามีนั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวย 
วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทฏิฐานุสัย   จากที่นั้น 
แตพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา   ที่อปรยิาปนน- 
ธรรม   บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย     และทฏิฐานุสัย 
จากท่ีนั้น,  พระอรหันต ไมมีความนอนเน่ืองดวยวิจิกิจฉานุสัย   และไม 
มีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย     มานานุสัย    และ 
ทิฏฐานุสัย   ในที่ทั้งปวง   ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย-  
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๓๕๒]  บุคคลใด     ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย     มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด  
บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย   จาก 
ที่ใด    บุคคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปุถชุนไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา     ปุถุชนน้ันไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตปถุุชนน้ัน 
ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ  บุคคลน้ัน  ไมมคีวามนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคลน้ัน    ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยกาม- 
ราคานุสัย      มานานุสัย     ทฏิฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยาปนธรรม    บุคคล  
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นั้น    ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย    และไมมีความนอนเน่ือง  
ดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    จาก 
ที่นั้น  บุคคล  ๒ จําพวก   ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา    บุคคล 
๒  จําพวกเหลาน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย   กามราคา- 
นุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคล 
เหลาน้ัน  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ     ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒        ในกามธาตุ 
บุคคลเหลานั้น     ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชไมม ี
ความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ    ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยาปนนธรรม    บุคคล       
เหลาน้ัน ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองที่เวทนา ๒    ใน 
กามธาตุ       พระอนาคามีนั้น     ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตพระอนาคามีนั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา   ที่อปรยิาปนน- 
ธรรม    บุคคลน้ัน  ไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย     ไมมีความ 
นอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ  
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วิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,    พระอรหันต     ไมมีความนอนเน่ืองดวย   
ภวราคานุสัย    และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ในท่ีทัง้ปวง. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสยมุละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา -  
                        นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ันไมมี 
ความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอนาคามีไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา     พระอนาคามี 
นั้นไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แกพระอนาคามีนั้น   ไมใช 
ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น     บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้นไมมีความนอนเน่ือง 
ดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉา- 
นุสัย    จากท่ีนั้น     แลไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชานุสัย   จากท่ีนั้น, 
พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย    ทฏิฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย    และไมมีความนอนเน่ืองดวย  
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อวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง.  
         ก็หรือวา บุคคลใด   ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จาก 
ที่ใด,  บุคคลนั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
        จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                          วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                    วิจิกิจฉานุสยมูลจบ 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ 
 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                             วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๕๓]   บุคคลใด   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย 
จากท่ีใด    บคุคลน้ัน   ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         พระอนาคามี  ไมมีความนอนเน่ืองที่ทุกขเวทนา   พระอนาคามี  
นั้น   ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตพระอนาคามี 
นั้น  ไมใชไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ไมมีความนอนเน่ืองที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน  ไมม ี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย   และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,  พระอรหันต  ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย     วิจิกิจฉานุสัย    ภวราคานุสัย 
และไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย  จากท่ี 
ใด   บุคคลน้ัน    ไมมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -            
                วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                        ฉักกมูลกะ  จบ 
                  อัปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ. 
                                      สานุสยวาระ  จบ  
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                                       ปชหนวาระ  
                       อุปปตติฏฐานปุคควาระ  อนุโลม 
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๕๔]   บุคคลใด   ละกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน    ยอมละ 
ปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด    ละกามราคานุสัย,   บุคคลน้ัน     ยอมละมานานุสัย 
ใชไหม ?  
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         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกับกับอนุสัยนั้น.  
         ก็หรือวา บุคคลใด   ละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
นุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ   กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
          ก็หรือวา บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลน้ัน   ยอมละกาม- 
ราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมละภวราคานุสัย 
ฯ ล ฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ?  
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         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
         ก็หรือวา บุคคลใด    ละอวิชชานุสัย,  บุคคลนั้น   ยอมละกาม- 
ราคานุสัย    ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                 จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                 กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                     ปฏิฆานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๕๕]   บุคคลใด    ละปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมละ 
มานานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวาบุคคลใด  ละมานานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมละปฏฆิานุสัย 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด  ละปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด     ละวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมละ 
ปฏิฆานุสัย   ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   ละปฏิฆานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละอวิชชานุสัย   บุคคลน้ัน   ยอมละปฏิฆา- 
นุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                   จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมลู  จบ  
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                                       มานานุสยมลู  
มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี :- 
         [๑๓๕๖]  บุคคลใด   ละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละทิฏฐา- 
นุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น  ยอมละมานา- 
นุสัยใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                        จบ  มานานุสยมุละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   ละมานานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมละภวราคานุสัย  ฯลฯ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
นุสัย ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี  
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                                      ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๕๗]   บุคคลใด    ละทิฏฐานุสัย,    บุคคลน้ัน    ยอมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละทิฏฐา- 
นุสัยใชไหม ? 
         ใช  ฯลฯ 
                      จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี              
                                    ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๓๕๘]   บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมละ 
ภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ?  
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         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                   จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                       ภวราคานุสยมูล 
ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 
         [๑๓๕๙]  บุคคลใด   ละภวราคานุสัย    บุคคลน้ัน    ยอมละ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละอวิชชานสุัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละภวราคา- 
นุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ   ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                         เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๖๐]   บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมละมานานุสัย ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละมานานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละ 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น  ยอมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย    ใชไหม ?  
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         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัย.  
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ละภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละอวิชชานุสัย,  บุคคลนั้น    ยอมการละกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
                                           ทุกมูลกะ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 301 

                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๖๑]   บุคคลใด    ละกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย,  บุคคลน้ันยอมละทิฏฐานุสัย  ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น    ยอมละกาม. 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ใชไหม ?  
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย,  บุคคล 
นั้น  ยอมละภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละอวิชชานสุัย,  บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  ใชไหม ?  
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         ยอมละมานานุสัย.  
จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล   จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 
 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุยมูลี :- 

         [๑๓๖๒]   บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
         ก็หรือวาบุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น    ยอมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมละทิฏฐานุสัย        ยอมละกามราคานุสัย        ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย  ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานสุยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ  
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              กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฐานุสย -  
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๓๖๓]  บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฎิฆานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น   ยอมละภวราคานุสัย  ฯลฯ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด    ละอวิชชานุสัย,  บุคคลนั้น   ยอมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย       และวิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         ยอมละมานานุสัย. 
 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                      ปญจกมูลกะ  จบ  
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           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -   
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๖๔]   บุคคลใด     ยอมละกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   ละภวราคานุสัย   บุคคลน้ัน 
ยอมละอวิชชานุสัย ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาบุคคลใด  ละอวิชชานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคา- 
นุสัย ใชไหม ? 
         ยอมละมานานุสัย   และภวราคานุสัย. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     ฉักกกมูลกะ  จบ 
                     อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ 
                                    ปชหนวาระ  จบ  
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                     อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  
                                  กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๖๕]   บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด, ยอมละปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย   จากท่ีใด, ยอมละมานานุสัย  จากที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย  
จากท่ีนั้น, ใชไหม ? 
         บุคคลละมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีรูปธาตุ      อรูปธาตุ    แต 
ไมใชยอมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลละมานานุสัย และละกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยทิมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ     แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมละ 
วิจิกิจฉานุสัย     และละกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น      คือท่ีเวทนา   ๒ 
ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี                       
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กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:-  

         บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด, ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมละอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลยอมละ  
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อวิชชานุสัย   และยอมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๒  
ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๖๖]   บุคคลละปฎิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย     จากท่ีใด,   ยอมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี:- 

         บุคคลละปฏิฆานุสัย     จากท่ีใด,    ยอมละทิฏฐานุสัย     ฯลฯ  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด   ยอมละปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคล 
ยอมละวิจิกิจฉานุสัย     ละยอมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกข- 
เวทนา. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมละปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลละปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ   แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล 
ยอมละอวิชชานุสัย   และยอมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น      คือท่ีทุกข- 
เวทนา. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                       มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๖๗]  บุคคลละมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือในทุกขเวทนา   แตไมใช 
ยอมละมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย   และยอมละ 
มานานุสัย     จากท่ีนั้น       คือท่ีเวทนา    ๒    ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
  

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         บุคคลละมานานุสัย   จากท่ีนั้น   ยอมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลละมานานุสัย     จากท่ีนั้น      คือท่ีเวทนา   ๒   ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น, บุคคลละมานานุสัย   และยอม 
ละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  บุคคลละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละมานานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ    มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใดละมานานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมละอวิชชานุสัย  จากที่ 
นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมละมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา  แตไมใช 
ยอมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมละอวิชชานุสัย   และยอมละ 
มานานุสัย    จากท่ีนั้น     คือท่ีเวทนา   ๒    ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
 
                                       ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๖๘]   บุคคลละทิฏฐานุสัย      จากท่ีใด, ยอมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด  ยอมละทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช  ฯลฯ 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                   ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
   
                                    วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๓๖๙]  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย 
และยอมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น      คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ.  
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         ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี                       
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                    ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๐]   บุคคลละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด   ยอมละภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  คือในเวทนา  ๓  ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมละอวิชชานุสัย 
และยอมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๑]   บุคคลละกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย    จากท่ีใด, 
ยอมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย   จากท่ีใด   ยอมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  แตไม 
ใชยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    จากที่นั้น     บุคคลยอมละ 
มานานุสัย  และกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี:- 

         บุคคลละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมละ 
ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แต 
ไมใชยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา  แตไมใชยอมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด    ยอมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.                                                               
         ก็หรือวา  บุคคลละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    ใชไหม ?  
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         ไมใช.  
          จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด    ยอมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ   อรูปธาตุ    แต 
ไมใชยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมละ 
อวิชชานุสัย  และกามราคานุสัย  จากที่นั้น  คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ 
แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น     บุคคลยอมละอวิชชานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา    แตไมใชยอมละกามรา- 
คานุสัย   จากท่ีนั้น. 
           จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ   
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                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๗๒]   บุคคลละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย     และมานา- 
นุสัย  จากท่ีใด,   ยอมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด   ยอมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ   แตไมใชยอมละปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา 
แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฎิฆานุสย - มานานุสยมูล   ภวราคานสุยมูลี :-  

         บุคคลละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีใด, 
ยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ยอมละมานานุสัย. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   เเละมานานุสัย   จากท่ีใด, 
ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด, ยอมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ     แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,  
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บุคคลละอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ  
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคล 
ละอวิชชานุสัย   และปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา  แตไมใช 
ยอมละกามราคานุสัย    ละมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานสุยมูล ี
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                           ติกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมลู 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๓]   บุคคลละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด  ยอมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชยอมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  
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จากท่ีนั้น,     บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย  และทิฏฐานุสัย  
จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ    แตไมใชยอมละปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และทิฏฐานุสัย จากท่ี 
นั้น  คือท่ีทุกขเวทนา   แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น  ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวรานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๔]   บุคคลละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละภวราคานุสัย   จาก 
นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย  
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ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิกฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  
ใชไหม ? 
         บุคคลยอมละมานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                      วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลละกามราคานุสัย  ปฎิฆานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย        จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลละอวิชชานุสัย  มานานุสัย ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตไมใชยอมละกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   บคุคลละอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ 
ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย  จากที่นั้น,   บุคคลละอวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา    แตไมใช  
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ยอมละกามราคานุสัย  และมานานุสัย   จากท่ีนั้น.  
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                    ปญจกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย-ปฏิฆานุสย-มานานุสย-ทิฏฐานุสย- 
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                    วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๕]   บุคคลละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีใด, ยอมละอวิชชา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลละอวิชชานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย  
และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชยอมละ 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมละอวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ  แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย  และภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมละอวิชชานุสัย  ปฏฆิานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา  แตไมใชยอมละกาม- 
ราคานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น. 
       จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
             วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                     วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                    ฉักกมูลกะ  จบ 
                  อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                   อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๖]   บุคคลใด    ละกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ นานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   จากที่ใด  บุคคลน้ันยอมละมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ  
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฆานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   จากที่ใด. บุคคลน้ันยอมละทิฏฐา- 
นุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ันยอมละ 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี   ๘   ละวิจิกิจฉานุสัย        ที่ทุกขเวทนา    ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ    บคุคลท่ี ๘ นั้น  ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน 
ไมใชละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย 
ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ    บุคคลน้ัน   ละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น 
และละกามราคานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี:-  

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย จากที่ใด,  บุคคลน้ันยอมละภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละอวิชชา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ 
กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น     ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                        ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๗]  บุคคลใด  ละปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ันยอม 
ละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ละปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอมละ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ี ๘  ละวิจิกจิฉานุสัย  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  
อรูปธาตุ       บุคคลท่ี   ๘  นั้น   ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคล 
ที่  ๘   นั้น    ไมใชละปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ละ 
วิจิกิจฉานุสัย   ที่ทุกขเวทนา    บุคคลน้ัน   ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ละปฏิฆานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัย  นั้น. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด   บุคคลน้ันยอมละภวราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอม 
ละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด   บุคคลน้ัน  ละอวิชชานุสัย  
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จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด   บุคคลน้ันยอมละ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                      มานานุสยมูล 

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๗๘]  บุคคลใด   ละมานานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ันยอม 
ละมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ละวิจิกิจฉานุสัย   ที่ทุกขเวทนา    บุคคลท่ี ๘ นั้น 
ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี  ๘  นั้น    ไมใชละมานานุสัย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 332 

จากท่ีนั้น,        บุคคลน้ันนั่นแหละ    ละวิจิกิจฉานุสัย     ที่เวทนา  ๒  
ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     บุคคลน้ันละวิจิกิจฉานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ละมานานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด   ละมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ละมานา- 
นุสัย    ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ   พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียง  
ดวยอรหัตมรรคนั้นละมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แกพระอริยบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น      ไมใชละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ละมานานุสัย    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    บุคคลน้ัน 
ละมานานุสัย   และละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ันละ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด   ละมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  ละ 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชา- 
นุสัย    ที่ทุกขเวทนา    พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   ละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น   พระอริยบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ไมใชละมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ละอวิชชานุสัย      ที่เวทนา   ๒     ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ 
รูปธาตุ      บคุคลน้ัน  ละอวิชชานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   มานานุสยมูล  จบ 
 
                                     ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๗๙]   บุคคลใด    ละทิฏฐานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  
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ยอมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลนั้น 
ยอมละทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช ฯลฯ 
                        จบ  ทิฏฐานุสยมูล  วิจิกิจฉานุสยมูลี  
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
  
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๓๘๐]  บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย    เวทนา ๓ ในกามธาตุ  บุคคลท่ี ๘ 
นั้น   ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลท่ี  ๘  นั้น  ไมใชละภวรา- 
คานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ละวิจิกิจฉานุสัย     ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ     บุคคลน้ัน  ละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  และละภวราคานุสัย 
อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น   จากท่ีนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ละ  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         ไมใช  ฯลฯ 
                   จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                    ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๑]   บุคคลใด   ละภวราคานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละอวิชชานสุัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ละอวิชชา- 
นุสัย     ที่เวทนา ๓  ในกามธาตุ   พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียง  
ดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  แกพระอริยบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอดหัตมรรคนั้น      ไมใชยอมละภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,       บุคคลน้ันนั่นแหละ     ยอมละอวิชชานุสัย      ทีร่ปูธาตุ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 336 

อรูปธาตุ     บุคคลน้ัน   ยอมละอวิชชานุสัย   และยอมละภวราคานุสัย  
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                        เอกมูลกะ  จบ 
 
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๒]   บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย จาก 
ที่ใด   บุคคลน้ัน   ยอมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด ละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละ 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ละวิจิกจิฉานุสัย     ใชไหม ?   ที่รูปธาตุ      บุคคล 
ที่  ๘  นั้น   ยอมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบคุคลท่ี  ๘  นัน้ ไมใช 
ยอมละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลน้ันนั่น-  
แหละ   ละวิจิกิจฉานุสัย    ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   บุคคลน้ันยอมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ยอมละกามราคานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกัน 
กับอนุสัยนั้น     แกบุคคลน้ัน     ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ละวิจิกิจฉานุสัย    ที่ทุกขเวทนา  บุคคลน้ัน  ยอม 
ละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   ยอมละปฏิฆานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกัน 
กับอนุสัยนั้น   แตบุคคลน้ัน  ไมใชยอมละกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น, 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด    ละภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมลู ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ  
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                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๘๓]   บุคคลใด    ละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน ยอม 
ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ละวิจิกิจฉานุสัย     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     บุคคล 
ที่ ๘ นั้น  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   ยอมละมานานุสัย   อันต้ัง 
อยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น  แกบุคคลท่ี  ๘  นั้น  ไมใชยอมละกาม- 
ราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ    ละ 
วิจิกิจฉานุสัย   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ยอมละวิจิกจิฉานุสัย 
และละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ยอมละมานานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียว 
กันกับอนุสัยนั้น    แตบุคคลน้ัน    ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ละวิจิกิจฉานุสัย    ที่ทุกขเวทนา  บุคคลน้ัน  ยอม 
ละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น   ยอมละปฏิฆานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกัน  
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กับอนุสัยนั้น    แตบุคคลน้ันไมใชยอมละกามราคานุสัย  และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,  
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล    ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ยอมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ละภวราคานุสัย   จากท่ีใด  บุคคลน้ัน  ยอม 
ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมละมานานุสัย. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสัยมูละ ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี:- 

         บุคคลใด   ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จาก 
ที่ใด,   บุคคลน้ัน   ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม  
ละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น, ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา     พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   แตพระอริยบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น.    บุคคลน้ันนั่นแหละ    ละอวิชชานุสัย   ที ่
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   บุคคลนั้น  ยอมละอวิช- 
ชานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลน้ัน   ไมใชยอมละกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                         ติกมูลกะ   จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                     นุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๔]   บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  
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และทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘  ละวิจิกจิฉานุสัย    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ      บคุคล 
ที่  ๘  นั้น  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย    และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ยอมละ 
มานานุสัย     อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น     บุคคลท่ี   ๘   นั้น 
ไมใชยอมละกามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ัน- 
นั่นแหละ   ละวิจิกิจฉานุสัย     ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ    บคุคลน้ัน 
ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ยอมละกามราคานุสัย 
และมานานุสัย     อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น      แตบคุคลน้ัน 
ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   บคุคลน้ันนั่นแหละ   ละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   ในทุกขเวทนา   บุคคลน้ัน  ยอมละวิจิกิจฉานุสัย  และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น   ยอมละปฎิฆานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกันก็บอนุสัยนั้น  แต 
บุคคลน้ัน  ไมใชยอมละกามราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสัย -   
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-   
         [๑๓๘๕]   บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย 
ที่ฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมละภวราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย     ทิฏฐานุสัย    และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมละมานานุสัย. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 344 

ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ละอวิชชา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา    พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   แตพระอริยบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,       บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ละอวิชชานุสัย     ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ      ทีร่ปูธาตุ 
อรูปธาตุ     บุคคลน้ัน   ยอมละอวิชชานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลน้ัน  ไมใชยอมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น.  
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                    ปญจกมูลกะ จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๖]   บุคคลใด   ละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย    จากท่ีใด   บุคคลนั้น 
ยอมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย   วิจิกจิฉานุสัย 
และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ละอวิชชา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา    พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต  
มรรคน้ัน   ยอมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   แตพระอริยบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้นไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย จากที่นั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ยอมละอวิชชานุสัย    ที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน  ยอมละอวิชชานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น    แตบุคคล 
นั้น  ไมใชยอมละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  
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และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ละอวิชชานุสัย  ที ่ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ   บุคคลน้ัน  ละอวิชชานุสัย  มานานุสัย   และภวราคา- 
นุสัย จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน ไมใชยอมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
               อุปปตติฏฐาน   ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานปุคควาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๗]   บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไม 
ละปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน    ยอมไมละ 
กามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมไมละมานานุสัย 
ใชไหม ? 
         พระอรยิบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละกาม- 
ราคานุสัย    แตพระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน 
ไมใชยอมไมละมานานุสัย,        บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ไมละกามราคานุสัย   และไม  
ละมานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ไมใชยอมไมละ 
กามราคานุสัย        บุคคลทั้งหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก ไมละมานานุสัย  และไมละกามราคานุสัย. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด     ไมละกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละทิฏฐานุสัย  
ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ไมละกามราคานุสัย    แตบุคคลท่ี  ๘   นั้น    ไมใช 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย.     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ     เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    และบุคคลท่ี  ๘   ไมละกามราคานุสัย 
และไมละวิจิกิจฉานุสัย.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย. บุคคลน้ัน   ยอมไมละ  
กามราคานุสัย  ใชไหม ?  
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ไมใชยอม 
ไมละกามราคานุสัย.   บคุคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี  ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย   และไม 
ละกามราคานุสัย. 
                    จบ   กามราคานุสยมูละ  ทิกฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละภวราคา- 
นุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละกามราคานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น        ไมใชยอมไมละ 
อวิชชานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง  
ดวยมรรค  ๒  จําพวก  ไมละกามราคานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย. 
         หรือวา  บุคคลใด  ไมละอวิชชานุสัย    บุคคลน้ัน   ไมละกาม- 
ราคานุสัย   ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคไมละอวิชชานุสัย  
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     ไมใชยอมไมละ 
กามราคานุสัย,       บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ        เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค   ๒   จําพวก  ไมละอวิชชานุสัย   และไมละกามราคา- 
นุสัย. 
                  จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
  
                                     ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๘๘]   บุคคลใด  ไมละปฏฆิานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
มานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    และปฏฆิานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น      ไมใชยอมไมละ 
มานานุสัย      บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรค  ๒  จําพวก  ไมละปฏิฆานุสัย   และไมละมานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละมานานุสัย    บุคคลน้ัน    ยอมไมละ 
ปฏิฆานุสัย   ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย  
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ไมใชยอมไมละ 
ปฏิฆานุสัย.    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรค ๒  จําพวก  ไมละมานานุสัย   และไมละปฏิฆานุสัย. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
 

ปฏิฆานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด ไมละปฏฆิานุสัย,  บุคคลน้ัน  ไมละทิฏฐานุสัย  ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘ ไมละปฏิฆานุสัย   แตบุคคลท่ี ๘  นั้น  ไมใชยอม 
ไมละวิจิกิจฉานุสัย    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอม  
เพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี  ๘ ไมละปฏิฆานุสัย  และไมละ 
วิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
ปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ไมใชยอม  
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ไมละปฏิฆานุสัย,    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบคุคลผูมีความพรอม  
เพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย  และไมละ 
ปฏิฆานุสัย. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยมาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสย  ละภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด    ไมละปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน    ไมละภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ?                           
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ไมละปฏิฆานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น       ไมใชยอมไมละ 
อวิชชานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรค  ๒  จําพวก  ไมละปฏิฆานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน    ไมละ 
ปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละอวิชชา- 
นุสัย    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ไมใชยอม 
ไมละปฏิฆานุสัย,     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค  ๒   จําพวก   ไมละอวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย.  
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                     ปฎิฆานุสยมูล  จบ  
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                                      มานานุสยมูล  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๘๙]   บุคคลใด   ไมละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน ไมละทิฏฐา- 
นุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมละมานานุสัย   แตบุคคลท่ี  ๘ นั้น  ไมใชยอม 
ไมละวิจิกิจฉานุสัย,    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่  ๘  ไมละมานานุสัย   และไมละ 
วิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย   บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
มานานุสัย    ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น       ไมใชยอมไมละ 
มานานุสัย,     บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรค       และบุคคลท่ี   ๘  ไมละวิจิกิจฉานุสัย     และไมละ 
มานานุสัย. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
มานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช.                  
                   จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   มานานุสยมูล  จบ 
 
                                     ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๐]   บุคคลใด  ไมละทิฏฐานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
ทิฏฐานุสัย  ใชไหม ?  
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         ใช  ฯลฯ  
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                   ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                    วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๓๙๑]   บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     ไมใชยอมไมละ 
อวิชชานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรค      และบุคคลท่ี   ๘  ไมละวิจิกิจฉานุสัย    และไมละ 
อวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย   บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ไมละอวิชชานุสัย   แตบุคคลท่ี  ๘  นั้น  ไมใชยอม 
ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบคุคลผูมีความพรอม  
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เพรียงดวยอรหัตมรรค    และบุคคลท่ี  ๘ ไมละอวิชชานุสัย   และไมละ  
วิจิกิจฉานุสัย. 
                   จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                     ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๒]   บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                        เอกมูลกะ  จบ  
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                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล   

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๓]   บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย, 
บุคคลน้ัน  ยอมไมละมานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ไมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
นั้น   ไมใชยอมไมละมานานุสัย,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ไมละกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย   และไมละมานานุสัย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด   ไมละมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย  
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ไมใชยอมไมละ 
กามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย,     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก  ไมละมานานุสัย  และไมละ 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด    ไมละกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  แตบุคคลท่ี ๘  
นั้น  ไมใชยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    และบุคคลที่   ๘  ไมละกาม- 
ราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ไมใชยอม 
ไมละ  กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่  ๘ ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
           จบ   กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
  

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมละภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมละกามราคา-   
นุสัย   และปฏิฆานุสัย    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
นั้น    ไมใชยอมไมละอวิชชานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   ไมละกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละอวิชชานุสัย 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     ไมใชยอมไมละ 
กามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย,     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒  จําพวก  ไมละอวิชชานุสัย    ไมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  จบ  
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                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ -  กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                  นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๓๙๔]   บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมไมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย 
บุคคลท่ี  ๘  นั้น  ไมใชยอม ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘ 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   และมานานุสัย  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น  ไมใชไมละกามราคานุสัย    เเละปฏิฆานุสัย,   บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมละวิจิกิจฉานุสัย      กามราคานุสัย     และ 
ปฏิฆานุสัย    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ไมใช 
ยอมไมละมานานุสัย       บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ     เวนบุคคลผูมีความ  
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พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย  
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด    ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย, 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละอวิชชา- 
นุสัย  และมานานุสัย  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น   ไมใชยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย,    บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒  จําพวก  ไมละ 
อวิชชานุสัย  ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  จบ 
                                            ติกมูลกะ  จบ  
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        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย- มานานุสย - ทิฏฐา - 
                     นุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๕]   บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย  และทิฏฐานุสัย,   บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  และวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน  ไมใชยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   บุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมละวิจิกิจฉานุสัย   กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย    และทิฎฐานุสัย     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค    ไมใชยอมไมละมานานุสัย,         บุคคลท้ังหลายที่เหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ๒   จําพวก     และ 
บุคคลท่ี ๘   ไมละวิจิกิจฉานุสัย    ไมละกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  ฯลฯ 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล ี
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                     จตุกกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๓๙๖]  บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย   บคุคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ไมละอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย  แตบุคคลท่ี  ๘ นั้นไมใชยอมไมละทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย.      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละอวิชชา 
นุสัย  มานานุสัย  ทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย,       บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ     เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
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มรรค ๒ จําพวก  และบคุคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัยไมละกามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                      วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                   ปญจกมูลกะ   จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
         [๑๓๙๗]   บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมละอวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
กามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ี   ๘  ไมละอวิชชานุสัย    กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย  
มานานุสัย  และภวราคานุสัย  แตบุคคลท่ี  ๘  นั้นไมใชยอมไมละทิฏฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
ไมละอวิชชานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคา- 
นุสัย   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ไมใชยอม 
ไมละกามราคานุนัย   และปฏิฆานุสัย,      บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒   จําพวก    และบุคคลท่ี  ๘ 
ไมละอวิชชานุสัย  ไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                     วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                   ฉักกมูลกะ  จบ 
                   อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๘]   บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไมละ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  คือทีทุ่กขเวทนา   แตจะ 
ไมใชไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย  และ 
ไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น       คือท่ีรูปธาตุ    อรปูธาตุ    ที่อปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม. 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือที่เวทนา  ๒     ใน 
กามธาตุ  แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละ 
ปฏิฆานุสัย    และไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น.  คือที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ 
 ที่อปริยาปนนธรรม. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         บุคคลไมละกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละมานานุสัย  จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีทุกขเวทนา  ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   แตจะไมไชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละ 
กามราคานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีอปริยาปนน- 
ธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละมานานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา -  
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
        ใช. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น          คือท่ีทุกขเวทนา 
คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคล  
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ยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น   คือท่ี   
อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไมละภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ     อรูปปธาตุ 
แตละไมใชไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   และไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   ที่อปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ 
แตจะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม  บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย  
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และไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือในทุกขเวทนา   ในอปริยา-  
ปนนธรรม. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไมละอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา      ที ่
รูปธาตุ   อรปูธาตุ      แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ยอมไมละกามราคานุสัย  และไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                       ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๓๙๙]   บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตจะไมใชไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคล 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ีอปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีใด  ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ีทุกขเวทนา   แตจะไม 
ใชไมละปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมละมานานุสัย   และไมละ 
ปฎิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
                          จบ  ปฏฆิานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด   ยอมไมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น     คือท่ีเวทนา  ๒  ใน   
กามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด   ยอมไมละปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละภวราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีรปูธาตุ       อรปูธาตุ 
แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย 
และไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๒    ในกามธาตุ    ที ่
อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด,  ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลไมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือในทุกขเวทนา  แต   
จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคลไมละภวราคานุสัย  และไม 
ละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่อปรยิาปนน- 
ธรรม. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ   
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคล 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย  และไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีอปริยา- 
ปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด, ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๐๐]  บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมละทิฏฐา- 
นุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา   แตจะไม 
ไมใชละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมไมละมานานุสัย    และ 
ไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด  ยอมไมละมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
  

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมละภวราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมละมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 374 

         บุคคลไมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๒  ใน  
กามธาตุ     แตจะไมใชไมละมานานุสัย     จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   และไมละมานานุสัย   จากน้ัน   คือที่ทุกขเวทนา   ที่  
อปริยาปนนธรรม. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละมานานุสัย  จากท่ีใด  ยอมไมละอวิชชานุสัย    จาก 
ที่นั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา    แตจะไม 
ใชไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละมานานุสัย   และไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละมานานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช.                          
                        จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     มานานุสยมูล   จบ  
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                                        ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูล  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๐๑]  บุคคลไมละทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด  ยอมไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด  ยอมไมละทิฏฐา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช ฯลฯ 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                     ทฏิฐานุสยมูล   จบ 
 
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๐๒]   บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีใด,   ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมละวิจิกิจฉา-  
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๓     ใน 
กามธาตุ   แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลยอมไมละ 
ภวราคานุสัย    และไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่อปริยาปนน-      
ธรรม. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมละอวิชชานุสัย  จาก 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช.    
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                      ภวราคานุสยมูล  

วราคานสุยมูละ  อวิชชานุสยมูลี  :- 

         [๑๔๐๓]   บุคคลไมละภวราคานุสัย     จากท่ีใด,      ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ 
แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย 
และไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น    คือที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.                     
                    จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยสมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ 
  
                          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๐๔]   บุคคลไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 378 

ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ี  
รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอม 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ 
ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละมานานุสัย    และกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ี 
ทุกขเวทนา  แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย,   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมละ 
มานานุสัย   ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น      คือท่ี  
อปริยาปนนธรรม. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,   ยอมไมละ 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    ละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่ 
รูปธาตุ   อรปูธาตุ    แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล 
ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  
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คือปริยาปนนธรรม.  
         ก็หรือวา  บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
            จบกามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไม 
ละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น  คือ ที่  
รูปธาตุ   อรปูธาตุ    แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ยอมไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละภรราคานุสัย  และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ ที่ 
ทุกขเวทนา    แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลไมละ 
ภวราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๒ ในกามธาตุ  
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แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย  
ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น     คือท่ีอปริยาปนน- 
ธรรม. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด, ยอมไม 
ละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ ที่ 
รูปธาตุ     อรูปธาตุ   แตจะไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้นก็หาไม  บุคคล 
ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย  จากที่นั้น 
คือในอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวาบุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ  
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                   กามราคานุสย  ปฏิฆานุสยมูล   มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  ทิฏฐา 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๐๕]   บุคคลไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานา- 
นุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละทิฏฐานุสัย  ฯล ฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จาก 
ที่ใด,  ยอมไมละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         บุคคลไมละภวราคานุสัย       กามราคานุสัย       และมานานุสัย  
จากท่ีนั้น   คือที่ทุกขเวทนา   แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   คือ ที่เวทนา 
๒   ในกามธาตุ  แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จาก  
ที่นั้น.   บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย  ไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ ที่อปริยาปนนธรรม. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีใด 
ยอมไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   ปฎิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานสุยมูล ี
                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย มานานุสยมูล  จบ. 
                                           ติกมูลกะ  จบ.  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๐๖]  บุคคลไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย 
และทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด   ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                        จตุกกมูลกะ จบ. 
  
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  
         [๑๔๐๗]  บุคคลไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละภวราคานุสัย จาก  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 384 

ที่นั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ี  
นั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมละภวราคานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   จาก 
ที่นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา  แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย  และ 
วิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ   แตจะไมใชไมละกาม- 
ราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย  ไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย    ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ ที่อปริยาปนน- 
ธรรม. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
            วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         ใช.  
         หรือวา  บุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด  ยอมไมละกามราคา. 
นุสัย   ปฎิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จาก 
ที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี             
            กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                    ปญจกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                          วิจิกิจฉานุสย -  ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ   วิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๐๘]  บุคคลไมละกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย     วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย    จากท่ีใด    ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมละกามราคา-  
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นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคา-   
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชนุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                        วิจิกิจฉานุสย - ภวราคนุสยมูล   จบ 
                                       ฉักกมูลกะ  จบ. 
                         อุปปตติฏฐาน  โอกาสวาระ  จบ  
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                     อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                     กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๐๙]  บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละกามราคา- 
นุสัย  ในทกุขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมละปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่น 
แหละ  ไมละกามราคานุสัย    ทีรู่ปธาตุ    ที่อรูปธาตุ    ที่อปริยาปนน- 
ธรรม   บุคคลน้ันยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละปฏิฆานุสัย   จาก 
ที่นั้น,     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ     เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรค    ยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละปฏิฆานุสัย   ในที ่
ทั้งปวง. 
         ก็หรือวาบุคคลจะไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมละปฏิฆา-  
นุสัย       ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมละกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละปฏิฆานุสัย   ทีรู่ปธาตุ   ที่อรูปธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ันยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมละปฎิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมละกามราคา- 
นุสัย    ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ    ที่รปูธาตุ    ที่อรปูธาตุ    บุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน    จะไมใช 
ไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย  
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ที่ทุกขเวทนา     ทื่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ันยอมไมละกามราคานุสัย  
และไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมละกามราคานุสัย   และ 
ไมละมานานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละมานานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น   ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล 
นั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย   ที่ทุกขเวทนา   ที่รูปธาตุ    ที่อรปูธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ัน    ยอมไมละมานานุสัย    และไมละ 
กามราคานุสัย    จากท่ีนั้น  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค   ๒  จําพวก    ยอมไมละมานานุสัย   และไมละ 
กามราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                       จบ กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  จากท่ีใด  บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ี   ๘   ไมละกามราคานุสัย     ที่เวทนา   ๓   ในกามธาตุ  
ที่รูปธาตุ      ที่อรูปธาตุ   บุคคลท่ี  ๘  นั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น     แกบุคคลน้ัน    จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย    ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคล 
นั้น    ยอมไมละกามราคานุสัย     และไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือเวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  
และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย    ใน 
ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย      ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ    บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    จะไมใชไมละกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลน้ันนั้นแหละ  ไมละวิจิกิจฉานุสัย     ที่ทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ      ที่อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น   ยอมไมละ 
วิจิกิจฉานุสัย  และไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลท่ี ๘ ยอม  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 391 

ไมละวิจิกิจฉานุสัย    และไมละกามราคานุสัย   ในที่ทั้งปวง.  
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
ละภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค    ไมละกามราคา- 
นุสัย     ที่รูปธาตุ   ที่อรูปธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    จะไมใชไมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละกามราคานุสัย     ที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน   ยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละ 
ภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   ยอมไมละกามราคานุสัย  และไมละ 
ภวราคานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละภวราคานุสัย  จากที่ใด,  บุคคลนั้น 
ยอมไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละภวราคา- 
นุสัย    ที่เวทนา    ๒     ในกามธาตุ   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
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อนาคามิมรรคน้ัน    ยอมไมละภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบคุคลผูมี  
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมใชไมละกามราคานุสัยจาก 
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละภวราคานุสัย     ที่ทุกขเวทนา    ที ่
รูปธาตุ     ทีอ่รูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น    ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย    และไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่  
เหลือ   เวนบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒  จําพวก   ยอมไม 
ละภวราคานุสัย   และไมละกามราคานุสัย  ในท่ีทัง้ปวง. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค    ไมละกามราคา- 
นุสัย    ที่เวทนา  ๓   ในกามธาตุ    ที่รปูธาตุ    ที่อรปูธาตุ    บุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น    แดบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    จะไมใช 
ไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย 
ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย   และไมละ 
อวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความ  
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พรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   ยอมไมละกามราคานุสัย  และไมละ 
อวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด     ไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมละอวิชชา- 
นุสัย     ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมละกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น.    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละอวิชชานุสัย    ที่ทุกขเวทนา    ที ่
รูปธาตุ    ที่อรูปธาตุ     ทีอ่ปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   และไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ๒ จําพวก  ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   และไมละกามราคานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                         ปฏิฆานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๐]  บุคคลใด   ไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  
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ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียง  ดวยอรหัตตมรรค   ไมละปฏิฆานุสัย 
ที่เวทนา    ๒  ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรคนั้น     ยอมไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละปฏฆิานุสัย   ที่ทกุขเวทนา 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน    ยอมไมละ  ปฏิฆานุสัย    และไมละ  
มานานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก   ยอมไมละปฏิฆานุสัย  และไมละมานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  ยอม 
ไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละมานานุสัย    ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ัน     ยอมไมละมานานุสัย    และไมละ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม  
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เพรียงดวยมรรค     ๒     จําพวก      ยอมไมละมานานุสัย      และไมละ 
ปฏิฆานุสัย   ในที่ทั้งปวง.  
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
  

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมละปฏิฆานุสัย    ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ    ที ่
รูปธาตุ     ทีอ่รูปธาตุ   บคุคลท่ี  ๘   นั้น   ยอมไมละปฏิฆานุสัย   จาก 
ที่นั้น   แตบุคคลท่ี  ๘  นัน้  จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละปฏิฆานุสัย   ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย  และไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคล 
ที่   ๘   ยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย    ในทีท่ั้งปวง. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละ  
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วิจิกิจฉานุสัย    ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ      ที่อรปูธาตุ  
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    และไมละ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และ 
ไมละปฏิฆานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมละปฏิฆานุสัย   จากที่ใด   บุคคลนั้น  ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ไมละปฏฆิานุสัย 
ที่รูปธาตุ   ทีอ่รูปธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน  
นั่นแหละ  ไมละปฏิฆานุสัย    ที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ      ที่อปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น.  บคุคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
มรรค  ๒  จําพวก   ยอมไมละปฏิฆานุสัย    และไมละภวราคานุสัย  ใน 
ที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละภวราคา- 
นุสัย    ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น    แกบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมละปฏฆิานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย    ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
ที่อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น  ยอมไมละภวราคานุสัย 
และไมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒   จําพวก   ยอมไมละภวราคานุสัย   และ 
ไมละปฏิฆานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละปฏิฆานุสัย   จากที่ใด, บุคคลน้ัน    ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมละปฏิฆานุสัย 
ที่เวทนา    ๓   ในกามธาตุ     ทีรู่ปธาตุ    ที่อรูปธาตุ   บุคคลผูมคีวาม 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     ยอมไมละปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น  
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แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชา-  
ชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละปฏิฆานุสัย   ในอปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมละปฏิฆานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
มรรค  ๒  จําพวก   ยอมไมละปฏิฆานุสัย    และไมละอวิชชานุสัย   ใน 
ที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,     บุคคลน้ัน 
ยอมไมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม, 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมละอวิชชา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมละปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน 
นั้นแหละ   ไมละอวิชชานุสัย    ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ 
ที่อรูปธาตุ      ที่อปริยาปนนธรรม  บคุคลน้ัน  ยอมไมละอวิชชานุสัย 
และไมละปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก    ยอมไมละอวิชชานุสัย   และ 
ไมละปฏิฆานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๑๑]   บุคคลใด    ไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี   ๘  นั้น   ไมละมานานุสัย   ที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ      ที่อรูปธาตุ   บุคคลท่ี  ๘  นั้น   ยอมไมละมานานุสัย    จาก 
ที่นั้น   แตบุคคลท่ี  ๘   นั้น    จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละมานานุสัย   ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละมานานุสัย  และไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากที่นั้น, บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   และบุคคล 
ที่  ๘  ยอมไมละมานานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมละมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น. บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย   ที่ทุกขเวทนา  
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ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ัน    ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   และไมละ  
มานานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรค      และบุคคลที่     ๘    ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
และไมละมานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละภวราคานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละภวราคานุสัย 
ที่เวทนา   ๒ ในกามธาตุ    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
นั้น  ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,     บุคคล  
นั้นนั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย   ในทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน    ยอมไมละภวราคานุสัย    และไมละมานานุสัย  จากที่นั้น,  
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บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  
ยอมไมละภวราคานุสัย   และไมละมานานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมละมานานุสัย 
ในทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอม 
ไมละมานานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   จะไมใชไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น.   บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละมานานุสัย    ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมละมานานุสัย 
และไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงก็ดวยอรหัตมรรค    ยอมไมละมานานุสัย  และไมละ 
อวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     มานานุสยมูล  จบ  
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                                     ทิฏฐานุสยมูล  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๒]  บุคคลใด   ไมละทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น. 
         ใช   ฯลฯ 
                  จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี 
                                 ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                   วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๑๓]  บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลนั้น 
ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมละวิจิกิจฉา-  
นุสัย    ทีรู่ปธาตุ   ที่อรูปธาตุ    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   ยอมไมละวิจกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    จะไมใชไมละภวราคานุสัย      จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละวิจิกิจฉานุสัย  ที่เวทนา  ๓   ที่กามธาตุ    ที ่
อปริยาปนนธรรม    บุคคลน้ัน    ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    และไมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
และไมละภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี   ๘ ไมละภวราคานุสัย    ที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ    ที ่
รูปธาตุ    ที่อรูปธาตุ   บุคคลที่  ๘   นัน้   ยอมไมละภวราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น    แตบคุคลท่ี    ๘   นั้น   จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย  ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละภวราคานุสัย  และไมละวิจกิจฉานุสัยจากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     และบุคคล 
ที่  ๘   ยอมไมละภวราคานุสัย  และไมละวิจิกิจฉานุสัย    ในทีท่ั้งปวง. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด  บุคคลน้ัน,  ยอมไมละ 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ที่เวทนา    ๓  ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ    ที่อรูปธาตุ    บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น      ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละวิจิกิจฉานุสัย,    ที่อปริยา-  
ปนนธรรม   บุคคลน้ัน  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค      และบุคคลท่ี    ๘   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย     และไมละ 
อวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘   ไมละอวิชชานุสัย     ที่เวทนา   ๓   ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ  บุคคลท่ี  ๘  นั้น   ยอมไมละอวิชชานุสัย   จาก 
ที่นั้น    แตบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน     จะไมใช 
ไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละอวิชชานุสัย 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน    ยอมไมละอวิชชานุสัย    และไมละ  
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วิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความ  
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    และบุคคลท่ี  ๘  ยอมไมละอวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง 
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                      ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๙๑๔]   บุคคลใด  ไมละภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมละภวราคา- 
นุสัย      ที่เวทนา  ๓   ในกามธาตุ    บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น   ยอมไมละภวราคานุสัย  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมละอวิชชานุสัย  จากที่นั้น,   บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย    ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมละภวราคานุสัย   และไมละฉวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลาย  
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ที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมละ  
กามราคานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น, ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     เอกมูลกะ  จบ 
 
                         กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๕]   บุคคลใด     ไมละกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมละกามราคา- 
นุสัย  ในเวทนา   ๒  ในกามธาตุ  ในรูปธาตุ  ในอรปูธาตุ   บุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น    แต0บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  
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จะไมใชไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกาม-  
ราคานุสัย    ที่ทุกขเวทนา   ที่อปริยาปนนธรรม  บคุคลน้ัน  ยอมไมละ 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  และไมละมานานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ๒ 
จําพวก   ยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  และไมละมานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมละมานานุสัย 
ในทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอม 
ไมละมานานุสัย  และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     จะไมใชไมละปฏฆิานุสัย    จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละมานานุสัย       ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละมานานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แกบุคคล 
นั้น    จะไมใชไมละกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละมานานุสัย    ทีรู่ปธาตุ   ที่อรูปธาตุ   ที่อปรยิาปนนธรรม  บุคคล 
นั้น   ยอมไมละมานานุสัย    และไมละกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   บคุคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
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มรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมละมานานุสัย  และไมละกามราคานุสัย  และ   
ปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลใดนั้น  ยอมไมละทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมละกามราคานุสัย  ที่เวทนา  ๓  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ  ทีอ่รูปธาตุ  บุคคลท่ี  ๘  นัน้  ยอมไมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี  ๘  นั้น  จะไมใชไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย  ที่อปริยา- 
ปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
และไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่  ๘  ยอมไมละ 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมละวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลนั้น 
ยอมไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมละวิจิกิจฉา-  
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    และกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบคุคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น.    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละวิจิกิจฉานุสัย    ที่เวทนา  ๒  ใน 
กามธาตุ   บุคคลน้ัน   ไมละวิจิกิจฉานุสัย   และปฏฆิานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลน้ัน  จะไมใชไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่น 
แหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย   ที่รูปธาตุ   ที่อรูปธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน     ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย     และไมละกามราคานุสัย     และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้นบุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่  ๘   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และ 
ไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด     ไมละกามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด,  
บุคคลน้ัน  ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย 
ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน  
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ยอมไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   แกบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น,  
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละกามราคานุสัย   ในเวทนา   ๓   ในกามธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน   ยอมไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย   และไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไมละกามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   และไมละภวราคานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละภรราคา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละภวราคานุสัย  และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละภวราคานุสัย      ที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน    ยอมไมละภวราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลน้ัน  จะไมใชไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละภวราคานุสัย      ที่รปูธาตุ      ที่อรูปธาตุ      ทีอ่ปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
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มรรค ๒ จําพวก    ยอมไมละภวราคานุสัย   ไมละกามราคานุสัย   และ  
ปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด     ไมละกามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย 
ที่เวทนา   ๓   ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ    บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย     จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน 
จะไมใชไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น      บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละ 
กามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน  ยอมไมละกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  และไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก      ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมละอวิชชา-  
นุสัย    ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละอวิชชานุสัย    และกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละอวิชชานุสัย     ที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ   บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลน้ัน  ไมใชไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละอวิชชานุสัย       ที่รปูธาตุ      ที่อรูปธาตุ      ทีอ่ปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย  ไมละกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
มรรค ๒ จําพวก    ยอมไมละอวิชชานุสัย   ไมละกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง ? 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี 
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                       ทุกมูลกะ  จบ  
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                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๑๖]  บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิ- 
กิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘    ไมละกามราคานุสัย     ที่เวทนา ๓    ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ   บุคคลท่ี ๘  ยอมไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆา- 
นุสัย  ละมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี ๘ นั้นไมใชไมละวิจิกิจฉา-  
นุสัย   จากท่ีนั้น บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย    อปริยา- 
ปนนธรรม    บุคคลน้ัน   ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย   และไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก      และบุคคลท่ี ๘ 
ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   และไมละวิจิ- 
กิจฉานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย     ที่ทุกขเวทนา    บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  
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นั้น   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิ-  
ฆานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย   ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    บุคคลน้ัน    ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  จะไมใชไมละกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น     บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละวิจิกิจฉานุสัย     ที่รูปธาตุ      ที ่
อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน    ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย    ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ     ที่อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น   แกบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยอรหัตมรรคน้ัน  จะไมใช 
ไมละมานานุสัย  จากท่ีนั้น     บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา    ที่อปริยาปนนธรรม  บคุคลน้ัน  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ,   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก 
และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย  ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานสุยมูลี :-  
         บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลใด   ไมละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละภวราคา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละภวราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละภวราคานุสัย     ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จาก 
ที่นั้น   แตบุคคลน้ัน  จะไมใชไมละกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น    บุคคล 
นั้นนั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย    ทีรู่ปธาตุ   ที่อรูปธาตุ   ที่อปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย   ไมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค   ไมละภวราคานุสัย   ในเวทนา  ๒   ในกามธาตุ   บุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ยอมไมละภวราคานุสัย  กาม- 
ราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง  
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ดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมใชไมละมานานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคล  
นั้นนั่นแหละ  ไมละภวราคานุสัย      ทุกขเวทนา     อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย   ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก   ยอมไมละภวราคานุสัย  ไมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย 
จากท่ีใด, บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัยจาก 
ที่นั้น.    บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย   ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน   ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  และ 
ไมละอวิชชานุสัย     จากท่ีนั้น,    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒  จําพวก   ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏ-ิ   
ฆานุสัย   และมานานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคไมละอวิชชานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอม 
ไมละอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,      บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละอวิชชานุสัย     ที่เวทนา  ๒ 
ในกามธาตุ  บุคคลน้ันยอมไมละอวิชชานุสัย  ปฏฆิานุสัย และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น    แตบุคคลน้ัน    จะไมใชไมละกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละไมละอวิชชานุสัย  ทีรู่ปธาตุ   ที่อรูปธาตุ   ที่อปริยา- 
ปนนธรรม    บุคคลน้ัน    ยอมไมละอวิชชานุสัย   ไมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  ยอมไมละอวิชชานุสัย 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานสุยมูล ี
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ. 
                                           ติกมูลกะ  จบ.  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยามลู  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๗]   บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   และทฏิฐานุสัย   จากที่ใด,  บุคคลน้ัน     ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ไมละวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด   บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย     และทฏิฐานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมละวิจิกิจฉา- 
นุสัย   ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมใช 
ไมละ  ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
ที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ันจะไมใชไมละกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละวิจิกิจฉานุสัย    ที ่ 
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รูปธาตุ    ที่อรูปธาตุ     ทีอ่ปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน    ยอมไมละ  
วิจิกิจฉานุสัย    ไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    และ 
ทิฏฐานุสัย     จากท่ีนั้น,    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
ไมละวิจิกิจฉานุสัยที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ     ที่รปูธาตุ    ที่อรปูธาตุ 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น   แกบคุคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    จะไมใชไมละมานานุสัย   จาก 
ที่นั้น     บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมละวิจิกิจฉานุสัยที่ทุกขเวทนา      ที ่
อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน   ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย  ไมละกามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ     เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก 
และบุคคลท่ี  ๘  ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย   ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  ในที่ทั้งปวง   ฯลฯ 
      จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ. 
                                     จตุกกมูลกะ  จบ.  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ -  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                                นุสย -  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๘]   บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไมละ 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   ไมละภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘   ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๓   ในกามธาตุ    ที ่
รูปธาตุ    ที่อรูปธาตุ   บุคคลที่ ๘ นั้น   ยอมไมละภวราคานุสัย   กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี ๘ นั้น 
จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ไมละภวราคานุสัยในอปรยิาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมละภวราคานุสัย  ไมละกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา-  
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นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
อนาคามิมรรค  ไมละภวราคานุสัย  ที่ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ยอมไมละภวราคานุสัย    กามราคานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     จะไมใชไมละปฏฆิานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละภวราคานุสัย     ที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลน้ันยอมไมละภวราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลน้ัน     จะไมใชไมละกามรา- 
คานุสัย  จากที่นั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละภวราคานุสัย  ที่รูปธาตุ 
ที่อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน   ยอมไมละภวราคานุสัย 
ไมละกามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ไมละ 
ภวราคานุสัย  ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น   ยอมไมละภวราคานุสัย    กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมละมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ     ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา      ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ันยอมไมละภวราคานุสัย     ไมละกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ      เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก     และ  
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บุคคลท่ี ๘   ยอมไมละภวราคานุสัย   ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  
มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  ในท่ีทัง้ปวง. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมละกามราคานุสัย  ปฎิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
จะไมใชไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมละ 
กามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม   บคุคลน้ัน  ยอมไมละกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย     และไมละ 
อวิชชานุสัย       จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความ  
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พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมละกามราคา-  
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   และ 
ไมละอวิชชานุสัย  ในที่ทัง้ปวง.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมละอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,    บุคคลน้ัน 
ยอมไมละกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘   ไมละอวิชชานุสัย  ที่เวทนา  ๓   ในกามธาตุ     ที่  
รูปธาตุ       อรูปธาตุ   บุคคลที่ ๘ นั้น   ยอมไมละอวิชชานุสัย   กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี ๘ นั้น 
จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น     บคุคลน้ัน 
นั่นแหละ    ไมละอวิชชานุสัย  ที่อปรยิาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมละอวิชชานุสัย  ไมละกามราคานสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรค   ไมละอวิชชานุสัย  ทีทุ่กขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น     ยอมไมละอวิชชานุสัย     กามราคานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,   แตบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น,      บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย  ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  
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บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  
และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลน้ัน     จะไมใชไมละกามรา- 
คานุสัย จากท่ีนั้น  บุคคลนั้นนั่นแหละ  ไมละกามราคานุสัย    ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ       ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น   ยอมไมละอวิชชานุสัย 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย  ทิฎฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรค ๒ จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมละอวิชชานุสัย   ไมละ 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย 
                          วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ. 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ.  
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           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ     อวิชชานุสย- 
                   มูลี :- 

         [๑๔๑๙]    บุคคลใด   ไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น  ยอมไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย 
ที่ทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น   จะไมใชไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมละกามราคานุสัย  ที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลนั้น    ยอมไมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย และภว- 
ราคานุสัย  และไมละอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก   และบุคคลท่ี ๘   ยอม 
ไมละกามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย   และไมละอวิชชานุสัย  ในที่ทั้งปวง.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด    ไมละอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  
ยอมไมละกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         บุคคลท่ี ๘   ไมละอวิชชานุสัย  ที่เวทนา ๓    ในกามธาตุ     ที ่
รูปธาตุ      อรูปธาตุ   บุคคลที่ ๘ นั้น   ยอมไมละอวิชชานุสัย   กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลท่ี ๘ นัน้    จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย    จาก 
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละไมละอวิชชานุสัย    ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน    ยอมไมละอวิชชานุสัย    ไมละกามราคานุสัย    ปฎิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   เเละภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค         ไมละที่ทุกขเวทนา 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไมละอวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไม 
ใชไมละปฎฆิานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลนั้นนั่นแหละ  ไมละอวิชชานุสัย 
ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน   ยอมไมละอวิชชานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    จาก 
ที่นั้น   แตบุคคลน้ัน   จะไมใชไมละกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคล 
นั้นนั่นแหละ   ไมละอวิชชานุสัย  ทีรู่ปธาตุ       อรูปธาตุ     ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม    บุคคลน้ัน    ยอมไมละอวิชชานุสัย   ไมละกามราคานุสัย  
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ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  
จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
มรรค ๒ จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘    ยอมไมละอวิชชานุสัย    ไมละกาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         จบกามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล   จบ. 
                                     ฉักกมูลกะ   จบ. 
                อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ. 
                                    ปชหนวาระ  จบ  
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                                       ปริญญาวาระ  
                        อุปปตติฏฐานปุคควาระ  อนุโลม 
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๐]   บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนด 
รูกามราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรู 
มานานุสัย  ใชไหม ?  
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         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนด 
รูกามราคานุสัย   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย   บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรู 
ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช ? 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม   
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                 จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                 กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                     ปฏิฆานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๑]  บุคคลใด   กําหนดรูปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ? 
         กําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด    กําหนดรูมานานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด     กําหนดรูปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรู 
ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด     กําหนดรูปฏิฆานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   ฯลฯ    อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                   จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  ปฏฆิานุสยมูล  จบ  
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                                      มานานุสยมูล  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๒๒]   บุคคลใด   กําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูมานานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ  
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                                      ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๓]   บุคคลใด   กําหนดรูทิฏฐานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรู  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัยใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                    จบ   ทฏิฐานุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                   ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                     วจิิกิจนุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๔๒๔]   บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอม  
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                  จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                     ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๕]   บุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
กําหนดรู  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด     กําหนดรูอวิชชานุสยั,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรู  ภวราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๖]   บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย, 
บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูมานานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนด 
รูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย ใชไหม ? 
         ไมใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ัน  กาํหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
           จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด    กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         กําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  
 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ                    
                        ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๒๗]   บุคคลใด     กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
และมานานุย,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  กาํหนดรู  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ?  
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย, 
บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
 จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุ - 
สยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๒๘]   บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอมกาํหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย     มานานุสัย      และทิฏฐานุสัย 
ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   ยอมกาํหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย    มานานุสัย  และกิเลสอันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น  ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา -  
นุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุ - 
สย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

 
         [๑๔๒๙]   บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอมกาํหนดรูภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย    ปฎิฆานุสัย    มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                     วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ. 
                                   ปญจกมูลกะ  จบ.  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย- มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                        วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย- 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๐]  บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย  
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย,   และภวราคานุสัย   บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด    กําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉา- 
นุสัย   และภวราคานุสัย   ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูมานานุสัย   และภวราคานุสัย. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย- มานานุสย - ทิฏฐานุสย-  
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       ฉักกมูลกะ  จบ 
                     อุปปตติฏฐาน  ปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๑]    บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัย     จากที่ใด,     ยอม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด  กําหนดรูกาม- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
   

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมกําหนดรูมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ 
แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมกําหนดรู  
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มานานุสัย  และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  
ในกามธาตุ. 
                        จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรูทิฏฐา- 
นุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ     แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา ๒    ในกามธาตุ. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูภวราคา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด   ยอมกําหนด 
รูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูอวิชชา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ      แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  และกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                      ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๒]   บุคคลกาํหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนด 
รูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, ยอมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย     และกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :-  

         บุคคลกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาบุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น   คือที่เวทนา  ๒   ใน 
กามธาตุ     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ        แตไมใชจะกําหนดรูปฏฆิานุสัย  
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จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย     และกําหนดรูปฏิฆานุสัย  
จากท่ีนั้น  คือในทุกขเวทนา. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                        มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๓๓]   บุคคลกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,  ยอมกําหนด  
รูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา 
แตไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีนั้น   บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจ-  
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ฉานุสัย    และกําหนดรูมานานุสัย    จากที่นั้น    คือท่ีเวทนา   ๒   ใน  
กามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ      อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทิฎฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีนั้น    คือที่เวทนา  ๒    ใน 
กามธาตุ    แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลยอม 
กําหนดรูนานานุสัย   และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ี 
รูปธาตุ    อรปูธาตุ. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
มานานุสัย,  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู  
มานานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  คือทีทุ่กขเวทนา      แต 
ไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
และกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา   ๒  ในกามธาตุ    ที ่
รูปธาตุ      อรูปธาตุ. 
                          จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ 
 
                                         ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๔]   บุคคลกาํหนดรูทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด, ยอมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรู 
ทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                        จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                      ทิฏฐานุสยมูล  จบ  
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                                     วจิิกิจฉานุสยมูล  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๓๕]   บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา   ๓ 
ในกามธาตุ   แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ี 
รูปธาตุ   อรปูธาตุ 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย        จากท่ีใด,      ยอมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู    
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                  จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                               วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
 
                                   ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๖]   บุคคลกาํหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด, ยอมกําหนด  
รูอวิชชานุสยั  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลกาํหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั    จากท่ีนั้น     คือท่ีเวทนา   ๓ 
ในกามธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น   คือ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ  
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                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๗]   บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัย         และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีใด    ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย        จากท่ีนั้น        คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  
บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย กามราคานุสัย จากที่นั้น คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   แตไมใชจะกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น. 
             จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย       และปฏิฆานุสัย     จากท่ีใด, 
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด, ยอมกําหนครู 
กามราคานุสัย  และ.ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย     จากที่นั้น      คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จาก  
ที่นั้น,   บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา   ๒   ในกามธาตุ    แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จาก 
ที่นั้น,   บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา      แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น. 
          จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย     จากท่ีใด,   ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั      จากท่ีนั้น       คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ   แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย       และปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น.   ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย   และกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือ 
ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย     และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น     คือท่ี  
ทุกขเวทนา   แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 454 

                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา - 
สยาทิมูลี :- 

         [๑๔๓๘]   บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ    วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย       กามราคานุสัย   และ 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น    ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา    แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  
         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  จาก 
ที่ใด,  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีโด,  ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี:- 
         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   จาก 
ที่ใด,  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,    ยอมกําหนดรู  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่กามธาตุ อรูปธาตุ แตไมไชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย       กามราคานุสัย   และ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น   ทีเ่วทนา ๒  ในกามธาตุ   แตไมใชจะกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  และปฎิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น         คือท่ีทุกขเวทนา     แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                        ติกมูลกกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - ทฏิฐา - 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๓๙]   บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัยปฎิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย   และทฏิฐานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรู  
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย       จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น,    ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ    แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   กาม- 
ราคานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนด  
รูวิจิกิจฉานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และทิฎฐานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีทุกขเวทนา 
แตไมใชจะกําหนดดรูกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น ฯลฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล ี
        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ. 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ 
 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๔๔๐]   บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, ยอมกําหนดรูภวราคา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวา บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด, ยอมกําหนด 
รูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                     วิจิกิจฉานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา-  
นุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐา- 
นุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และ  
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น คือท่ีรูปธาตุ    อรูปธาตุ  แตไมใชจะกําหนดรู 
กามราคานุสัย       และปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ    แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น. 
         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย      จากท่ีนั้น     คือท่ีทุกขเวทนา      แตไมใชจะกําหนดรู 
กามราคานุสัย     และมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        อวิชชานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ. 
                                      ปญจกมูลกะ จบ. 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                           วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๑]   บุคคลกาํหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย   จากท่ีใด,   ยอม  
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กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด    ยอมกาํหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    วิจิ- 
กิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีรปูธาตุ       อรปูธาตุ 
แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    บุคคล 
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   กามราคานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และ 
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ      แตไมใชจะ 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   ปฏิฆานุสัย    ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา  แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย   มานานุสัย   และ 
ภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย -     
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ. 
                                      ฉักกมูลกะ จบ. 
                   อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ.  
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                    อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  
                                     กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๒]   บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด  บุคคล 
นั้น  ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,     บุคคลน้ัน  
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ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         ไมใช 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด    กําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ    วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
กําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี    ๘   กําหนดรูที่ทกุขเวทนา      ทีร่ปูธาตุ       อรปูธาตุ 
บุคคลท่ี  ๘ นั้น  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี  ๘ 
นั้น    ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
กําหนดรูที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย   จากท่ีนั้น,    กําหนดรูกามราคานุสัย    อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับ 
อนุสัยนั้น. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:-  

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  ทุกที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  
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ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         ไมใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                                กามราคานุสยมูละ  จบ 
 
                                     ปฏิฆานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๓]  บุคคลใด  กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ? 
         ไมใช. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ไมใช.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘   กําหนดรูที่เวทนา   ๒     ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   บคุคลท่ี ๘ นั้น   ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลท่ี  ๘ นั้น  ไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,    บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ  กาํหนดรูที่ทุกขเวทนา   บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉา-  
นุสัย  จากท่ีนั้น  กําหนดรูปฏิฆานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย 
นั้น. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใดกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด   กําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา   บุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                       มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๔๔]   บุคคลใด  ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น  ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  
ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘  กําหนดรูที่ทุกขเวทนา    บุคคลท่ี   ๘  นั้น    ยอม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี  ๘  นั้น  ไมใชจะกําหนดรู 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลนั้นนั่นแหละ  กําหนดรู  คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ     คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ   บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูวิจิ- 
กิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  กําหนดรูมานานุสัย    อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับ 
อนุสัยนั้น. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด    กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     กําหนดรูที่เวท- 
นา  ๒  ในกามธาตุ      บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น    ไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น   บคุคลน้ัน 
นั่นแหละ   กาํหนดรูที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     บุคคลน้ัน   ยอมกําหนด  
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รูมานานุสัย   และกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น ? 
         ใช. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ันกําหนด 
รูอวิชชานุสยั  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด   บุคคลนั้น 
ยอมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้นใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    กําหนดรูที่ทุกข- 
เวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    ยอมกําหนด 
รูอวิชชานุสยั   จากท่ีนั้น      แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น  ไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
กําหนดรูที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   และกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     มานานุสยมูล  จบ  
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                                        ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๕]   บุคคลใด  กําหนดรูทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช  ฯลฯ 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๔๖]   บุคคลใด  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ี ๘  กําหนดรูที่เวทนา  ๓ ในกามธาตุ  บุคคลท่ี ๘ นั้น  
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี ๘ นั้น   ไมใชจะกํา 
หนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคลน้ันนั่นแหละ   กําหนดรูที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ      บุคคลน้ัน     ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    และ 
กําหนดรูภวราคานุสัย   อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวาบุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้นใชไหม ? 
         ไมใช. 
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                   ภรวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๗]   บุคคลใด   กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  กําหนดรูที่เวท- 
นา  ๓  ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น   ไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคล  
นั้นนั่นแหละ    กําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ       บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   และกําหนดรู  ราคานุสัย  จากท่ีนั้น. 
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูละ  จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ  
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                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๔๘]   บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาบุคคลใด    กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมลูะ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย   จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ    วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล  
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นั้น  ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้นใชไหม ?  
         บุคคลท่ี ๘   กําหนดรูที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ      บุคคลท่ี ๘ นั้น 
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี  ๘ นั้น   ไมใชจะกํา 
หนดรู   กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ 
กําหนดรูที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย   และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย 
นั้น จากท่ีนั้น    บุคคลน้ัน    ไมใชจะกําหนดรูปฏฆิานุสัย    จากท่ีนั้น 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    กําหนดรูที่ทุกขเวทนา   บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   และยอมกําหนดรูปฏฆิานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับ 
อนุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน        ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด    กําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด,  
บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  
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กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ไมใช. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี 
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ 
                                      ทุกมูลกะ  จบ  
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                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา - 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๔๙]   บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิ- 
กิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด,  กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย       จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘    กําหนดรูที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     บุคคลท่ี  ๘  นั้น 
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  และกําหนดรูมานานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียว 
กันกับอนุสัยนั้น  จากท่ีนั้น   แตบุคคลท่ี ๘ นั้น  ไมใชจะกําหนดรูกาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น     บุคคลน้ันนั่นแหละ  กําหนดรู 
ที่เวทนา   ๒   ในกามธาตุ    บุคคลน้ัน      ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และมานานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย 
นั้น  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  ไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   กําหนดรูในทุกขเวทนา  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย  และกําหนดรูปฏิฆานุสัย  อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย  
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นั้น  จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน    ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย   และ  
มานานุสัย   จากท่ีนั้น 
 จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด   กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย   และมานานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีใด  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
 จบ กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย 
จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.                                                   
         ก็หรือวา บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  กําหนดรูที่ทุกข- 
เวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ยอมกาํหนด 
รูอวิชชานุสยั   จากท่ีนั้น    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้น  ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   กําหนดรูที่เวทนา   ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ       อรูปธาตุ     บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั    และ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน   ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, 
 จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูละ - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล - มานานุสยมูล จบ 
                                            ติกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมลู 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๐]   บุคคลใด     กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย  
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มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉา-  
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาบุคคลใด   กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย      จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘    กําหนดรูที่รูปธาตุ    รูปธาตุ      บุคคลท่ี ๘ นั้น 
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และทิฏฐานุสัย    และกําหนดรูมานานุสัย 
อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ไมใช 
จะกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น         บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   กาํหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ยอมกาํหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย  และทิฏฐานุสัย   กําหนดรูกามราคานุสัย  และมานานุสัย 
อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน    ไมใชจะ 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ    กําหนดรูที่ทุกข 
เวทนา  บุคคลน้ัน  ยอมกาํหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และทิฏฐานุสัย   และ 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย   อันต้ังอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น  จากท่ีนั้น  แต 
บุคคลน้ัน  ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                      วิจิกิจฉานุสยมูล ี
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                     จตุกกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฐานุสย -  
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏหิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๔๕๑]  บุคคลใด  กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มา- 
นานุสัย  ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน    ยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย   ละวิจิ-  
กิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา - 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด     กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย     มานานุสัย  
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ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน    ยอมกําหนดรู  
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     กําหนดรูที่  
ทุกขเวทนา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    ยอม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น  ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น            บคุคลน้ันนั่นแหละ 
กําหนดรูที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ  บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น    แตบคุคลน้ัน 
ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา 
นุสัยจากที่นั้น. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ. 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย  
                             วิจิกิจฉานุสย  ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                  วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๒]  บุคคลใด     กําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย    และภรราคานุสัย จากที่ใด, 
บุคคลน้ันยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาบุคคลใด  กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   กําหนดรูที่ทุกข- 
เวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ยอมกําหนด 
รูอวิชชานุสยั   จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรคนั้นไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,            บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   กาํหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ยอมกาํหนดรู 
อวิชชานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  ไมใชจะกําหนดรู  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคา-  
นุสัย   จากท่ีนั้น,           บุคคลน้ันนั่นแหละ   กําหนดรูในรูปธาตุ  ใน 
อรูปธาตุ  บุคคลน้ัน   ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย   มานานุสัย   และภว- 
ราคานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน     ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,  
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทิฏฐานุสย- 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                   อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                      อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๓]   บุคคลใด    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรู  กามราคานุสัย ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
  

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนด 
รูมานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมกําหนดรูกาม-  
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ราคานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และไมกาํหนดรูมานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
มานานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย,    บุคคลท้ังหลายท่ี  
เหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานสุยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนด 
รูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และ 
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม  
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ไมกําหนดรูวิจิ- 
กิจฉานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย,   บุคคลท้ังหลายที่ 
เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี  
๘   ยอมไมกาํหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
                      จบกามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนด 
รูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมกําหนดรูกาม- 
ราคานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒ จําพวก  ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั,  บุคคลน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค       ไมกําหนดรู  
อวิชชานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย.    บุคคลท้ังหลายท่ี 
เหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                        ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๔]   บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูมานานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    ไมกําหนดรูปฏ-ิ 
ฆานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย,      บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก   ยอมไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค       ไมกําหนดรู  
มานานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไมกําหนดรู 
มานานุสัย   และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน, ยอมไมกําหนด 
รูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิ- 
กิจฉานุสัย,    บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี ๘    ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  และ 
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    บุคคลท้ังหลายท่ี  
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เหลือ   เวนบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลท่ี   
๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานสุยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั, บุคคลน้ัน    ยอม 
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ยอมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 489 

                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๕๕]   บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย,       บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรค      และบุคคลที่ ๘   ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา บุคคลใด.   ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูมานานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย,    บุคคลท่ีทั้งหลายท่ี 
เหลือ   เวนบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    และบุคคลท่ี 
๘  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
                        จบ  มานานุสยมูล  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูล    ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย  บุคคลน้ัน, ยอมไมกําหนดรูภว-  
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ราคานุสัย ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน    ยอม 
ไมกําหนดรูมานานุสัยใชไหม ? 
         ใช.  
                     จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                    มานานุสยมูล  จบ 
 
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :-  

         [๑๔๕๖]   บุคคลใด  ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัยใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                      จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                    ทฏิฐานุสยมูล  จบ  
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                                     วจิิกิจฉานุสยมูล  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๔๕๗]  บุคคลใด    ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลนั้น 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสยั,   บุคคลท้ังหลายที่ 
เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     และบุคคลท่ี 
๘  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และไมกําหนดรูอวิชชานสุัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั,  บุคคลน้ัน    ยอม 
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย         บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบคุคลผูมีความพรอม-  
เพรียงดวยอรหัตมรรค     และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย 
และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 492 

                                      ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๘]   บุคคลใด    ไมกําหนดรูภวราคานุสัย,     บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช.    
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                        เอกมูลกะ  จบ 
 
                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๕๙]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆา- 
นุสัย,  บุคคลนั้น  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย       แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย  
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จํา 
พวก   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  และไมกําหนดรู 
มานานุสัย. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ยอมกําหนดรู 
มานานุสัย     แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ      เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ 
จําพวก     ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย     และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  แต 
จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคล  
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ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   และยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค       ไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย      แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย      ปฏฆิานุสัย 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ      เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิ. 
มรรค  และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสย, บุคคล 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ฯลฯ  อวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย     แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ 
จําพวก  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  และไมกําหนด 
รูอวิชชานุสยั.  
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         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน    ยอม  
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
อวิชชานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ      เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ 
จําพวก    ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสยั    และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                           ทุกมูลกะ  จบ 
 
                     กามราคานสุย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๖๐]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย      ปฏฆิานุสัย  
และมานานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย    และ 
และมานานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกําหนดรู  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย    และไมกําหนดรูวิจิกิจฉา-  
นุสัย. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย, 
และ  ปฏิฆานุสัย         บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    แตจะ 
ไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  และบุคคลท่ี  ๘ ยอมไมกําหนด  
รูวิจิกิจฉานุสัย     ละไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    และมานา- 
นุสัย,  บุคคลนั้น    ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย 
ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาบุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,  บุคคลน้ัน    ยอม  
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
อวิชชานุสัย    และมานานุสัย    แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย     บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย  และไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย. 
 จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี 
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย- ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๖๑]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย,  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  
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ใชไหม ?  
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูกาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย,    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต- 
มรรค  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒  จําพวก     แตบคุคลท่ี  ๘ 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย  มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย   ฯลฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๔๖๒]  บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฎิฆานุสัย  
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มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย,   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนด  
รูภวราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั,  บุคคลน้ัน    ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย    และ 
วิจิกิจฉานุสัย  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย   ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   มานานุสัย  แตจะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉา- 
นุสัย  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  ยอมไมกาํหนดรู 
อวิชชานุสัย    มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  แตจะไมใชไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย       และปฏิฆานุสัย       บคุคลท้ังหลายที่เหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก    และบุคคลท่ี ๘ 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   และจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานสุย - 
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                      ปญจกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๖๓]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย- 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย    และภวราคานุสัย,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั,  บุคคลน้ัน    ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   และภวราคานุสัย. 
         บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  กามราคานุสัย    ปฏ-ิ 
ฆานุสัย    มานานุสัย    และภวราคานุสัย   แตจะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐา 
นุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย,  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย     มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย 
และภวราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ        เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒  
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จําพวก   และบุคคลท่ี ๘  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   และไมกําหนดรู  
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                     อุปปตติฏฐาน  ปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๑๖]   บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    คือ ที่ทุกข  
เวทนา  แตจะไมใชไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ ที ่
รูปธาตุ      อรูปธาตุ    ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ  ที่เวทนา ๒  ใน 
กามธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลยอม 
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   ถือ 
ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ    ทีอ่ปริยาปนนธรรม. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรู 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือ ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ      แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่ทุกขเวทนา    ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมกําหนด 
รูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีใด    ยอมไมกําหนดรู 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น      คือท่ีทุกข- 
เวทนา    ที่รปูธาตุ      อรปูธาตุ    แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น,      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และไมกําหนดรู  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ ที่อปริยาปนนธรรม.   
         ก็หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ      แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคล 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และไมกาํหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ 
ที่ทุกขเวทนา     ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือ  ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัยจากที่นั้น,   บุคคลไม  
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กําหนดรูภวราคานุสัย    และไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือ  
ที่ทุกขเวทนา      ที่อปริยาปนนธรรม. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคล  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    คือในทุกข- 
เวทนา    ที่รปูธาตุ      อรปูธาตุ    แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น.       บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรู  กามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   กามราคานุสยมูละ  จบ  
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                                      ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๖๕]   บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  และไมกําหนดรูมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนด 
รูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา 
แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,   บุคคลยอมไมกําหนดรู 
มานานุสัย   และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีอปริยาปนน- 
ธรรม. 
                          จบ  ปฏฆิานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูล   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคล  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรูทิฏ- 
ฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    คือ  ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ    แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจ- 
ฉานุสัย จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    และไมกําหนดรูวิจิ- 
กิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช.                             
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคล    ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น      คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลยอม  
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    และไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ 
ที่เวทนา ๒     ที่กามธาตุ    ที่อปริยาปนนธรรม.  
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         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม  
กําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  คือที่ทุกขเวทนา 
แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากที่นั้น,    บุคคลยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย    และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ ที่เวทนา  ๒ 
ในกามธาตุ   คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรูอวิชชา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ ที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น,      บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูอวิช- 
ชานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ  ที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                       ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                      มานานุสยมูล  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๖๖]   บุคคล  ไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  คือ ที่ทุกขเวทนา   แต 
จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น   บุคคลไมกําหนดรูมานา- 
นุสัย    และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   คือ  ที่อปริยาปนน- 
ธรรม. 
         หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย     จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคล    ไมกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม  
กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลยอม 
กําหนดรูภวราคานุสัย    และไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น    คือใน 
ทุกขเวทนา    ที่อปริยาปนนธรรม. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคล    ไมกําหนดรูมานานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา 
แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลยอมไมกําหนดรู 
มานานุสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานสุัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีอปริยาปนน- 
ธรรม. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย     จากท่ีใด     ยอมไม  
กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช.                
                         จบ  มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 511 

                                        ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูล   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๖๗]   บุคคลไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรู  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด    ยอมไม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช  ฯลฯ 
                      จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                    ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
  
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๖๘]   บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม  
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคล 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคล   ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั   จากท่ีใด,  ยอมไม 
กําหนดรู  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.           
                       จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ  
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                                     ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๖๙]   บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น     บุคคล 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย    และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น 
คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.               
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                         เอกมูลกะ  จบ  
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                            กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๐]   บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย     และปฎิฆา- 
นุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัยจากท่ีนั้น 
คือ ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดมานานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรู 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น    คือท่ีอปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือ ที่ทุกขเวทนา  แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น    คือปริยาปนนธรรม, 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคล  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือ ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ    แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น  
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  คือที่อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้นใชไหม ? 
         ใช.            
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  

         บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย จากท่ีใด, 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
คือ  ที่รูปธาตุ  อรูปธาตุ   แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย         ปฏิฆานุสัย          และยอม  
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ไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้นคือท่ีอปริยาปนนธรรม.  
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และกามราคานุสัย   จากท่ี 
นั้น   คือ ที่ทุกขเวทนา   แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น     คือท่ี 
เวทนา ๒ ในกามธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย     ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือที่อปริยาปนธรรม. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคล  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    จากท่ีใด, 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น 
คือ ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากที่นั้น, 
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย          และปฏิฆานุสัย      และไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากที่นั้น  คือท่ี อปริยาปนนธรรม. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม  
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กําหนดรู  กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
          จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี 
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                       ทุกมูลกะ   จบ 
 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๗๑]   บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  ยอมไม 
กําหนดรู กามราคานุสัย  ปฎิฆานุสัย   และมานานุสัย จากท่ีนั้นใชไหม ? 
         ใช. 
  จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล   ภวราคานสุยมูลี :-  

         บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานา- 
นุสัย   จากท่ีใด  ยอมไมกาํหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัยจากที่นั้น ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   กามราคานุสัย  และมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น   คือ  ทีทุ่กขเวทนา   แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   จากท่ี 
นั้น  คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น,   คือท่ี 
อปริยาปนนธรรม. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคล  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
จากท่ีใด,  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากที่ใด,  ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๒]  บุคคล    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย      ปฎิฆานุสัย 
มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  จาก  
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ที่นั้น  ใชไหม ?  
         ใช   ฯลฯ 
     จบ   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ  
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ 
 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา -  
                      นุสย -  วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมลีู :- 

         [๑๔๗๓]   บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,     ยอมไมกําหนดรูภว- 
ราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีใด,   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย     ทฏิฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   กามราคานุสัย  และมานา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น   คือ ที่ทุกขเวทนา   แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 521 

ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น,     บุคคลยอมไมกําหนดรู  
ภวราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
และไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิ- 
กิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  ไมกําหนด 
รูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น  คือ ที่อปริยาปนนธรรม. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคล   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,   ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนด  รูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย      และ  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                วิจิกจิฉานุสยมูล  จบ 
                                   ปญจกมูลกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย- 
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมลูี :- 
         [๑๔๗๔]  บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีใด, ยอมไม 
กําหนดรู  อวิชชานุสัย  จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉา-  
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นุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช.  
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
            วิจิกจิฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                    วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                   ฉักกมูลกะ  จบ 
                  อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                 อปุปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๕]   บุคคลใด     ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น       แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอนาคามิมรรคน้ัน     จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ      ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม- 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค      ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย      และไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่   
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น   ยอมไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น   จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จาก 
ที่นั้น    บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ     ที ่ 
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    และไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                     จบ   กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค         ไมกําหนดรูที่  
เวทนา  ๒ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ       อรูปธาตุ    บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรู  
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มานานุสัย   จากท่ีนั้น   บคุคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา  
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และ 
ไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย 
และไมกําหนดรูมานานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลมีความพรอมเพรียง 
ดวยอนาคามิมรรค     จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย      จากท่ีนั้น,   
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ       ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา        ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   ทีอ่ปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก   ยอมไมกําหนดรูมานา- 
นุสัย  และไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
                         จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัยจากที่ใด, บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลท่ี   ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ    ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ     บุคคลท่ี   ๘  นั้น  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลท่ี ๘ นั้น  จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
นั้นนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และ 
บุคคลท่ี  ๔   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และไมกําหนดรูวิจิกิจฉา-  
นุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จาก 
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมกาํหนดรูที่ทุกขเวทนา    ทีรู่ปธาตุ  
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อรูปธาตุ      ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉา-  
นุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    และบุคคลท่ี    ๘ 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย     และไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ในที่  
ทั้งปวง. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ยอมไมกาํหนดรูที่ 
รูปธาตุ       อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น      จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ      ไมกําหนดรูที่เวทนา     ๓   ในกามธาตุ     ที่  
อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคล  
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ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกําหนดรูกามราคา-  
นุสัย    และไมกําหนดรูภวราคานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา๒ ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย       จากท่ีนั้น     บคุคลผูพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
นั้นนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา     ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ    ที ่ 
อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ในทีท่ั้งปวง. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
  

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่   
เวทนา    ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ      อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย      จากท่ีนั้น,        บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรู  ใน 
อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากที่นั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย 
และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค       ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
นั้น   ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากที่นั้น   แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย    จาก 
ที่นั้น.     บุคคลนั้นนั่นแหละ     ไมกาํหนดรูที่ทุกขเวทนา    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ   ทีอ่ปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวน  
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒   จําพวก     ยอมไมกําหนดรู  
อวิชชานุสัย   และไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ในท่ีทั้งปวง ? 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    กามราคานุสย  จบ 
 
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๖]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด  บุคคล 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค         ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ   บคุคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมกําหนดรู 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่ 
อปริยาปนนธรรม    บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    และไม 
กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก     ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  
และไมกําหนดรูมานานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่  
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคา- 
มิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่น 
แหละ  ไมกําหนดรูในเวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ     อรปูธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   และไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก     ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ี  ๘  ไมกําหนดรู  เวทนา ๓    ในกามธาตุ    ที่รปูธาตุ  
อรูปธาตุ     บุคคลท่ี  ๘  นั้น   ยอมไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลท่ี ๘ นั้น  จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคล 
นั้นนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม     บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย   และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค  และ 
บุคคลท่ี   ๘  ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค      ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   ยอมไม 
กําหนดวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม     บคุคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และ 
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนด  
รูวิจิกิจฉานุสัย   และไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย   ในที่ทั้งปวง 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฎิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอมไม  
กําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่ 
รูปธาตุ      อรูปธาตุ     บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น     จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย      จากที่นั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓ ในกามธาตุ    ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   และไมกาํหนดรู 
ภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  และไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ยอมไมกําหนดรู  
ที่ทุกขเวทนา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  ยอม 
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน    จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น   บุคคล 
นั้นนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒       ในกามธาตุ       อรปูธาตุ  
อรูปธาตุ    ทีอ่ปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ    เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ๒   จําพวก     ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย   และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ในท่ีทัง้ปวง. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอม 
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่  
เวทนา ๓ ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ    บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน     จะไมใชไมกําหนดรู  
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อวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่อปริยา-  
ปนนธรรม  บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   และไมกาํหนดรู 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค ๒  จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย    และไมกําหนด 
รูอวิชชานุสยั  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่  
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนา- 
คามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น, บุคคลน้ันนั่น 
แหละ  ไมกําหนดรูที่เวทนา  ๒ ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ      อรูปธาตุ 
ในอปริยาปนนธรรม  บคุคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสยั  และไม 
กําหนดรูปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก    ยอมไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย 
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 537 

                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๗]  บุคคลใด  ไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล  
นั้น   ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ     วิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ       รปูธาตุ 
อรูปธาตุ      บุคคลท่ี  ๘  นั้น   ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตบุคคลท่ี  ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล  
นั้นนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม     บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย    และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ        เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย   และไมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใดบุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒ ในกามธาตุ      ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ   บคุคลผูมีความพรอม  
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เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต  
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน     จะไมใชไมกําหนดรู 
มานานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา 
ที่อปริยาปนนธรรม    บคุคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  และไม 
กําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     และบุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกาํหนดรู 
วิจิกิจฉานุสัย   และไมกาํหนดรูมานานุสัย   ในที่ทัง้ปวง. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูละ   ภวราคานสุยมูลี :- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมกําหนดรูที่ 
เวทนา  ๒ ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  
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ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง  
ดวยอรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
นั้นนั่นแหละ    ไมกําหนดรูภวราคานุสัย     และไมกําหนดรูมานานุสัย 
จากท่ีนั้น   บคุคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และไมกําหนดรูมานานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใดไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,     บุคคลน้ันยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรู 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น     ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย     จากท่ีนั้น      แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสยั   จากท่ีนั้น,    บุคคล 
นั้นนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย   และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ัง 
หลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   ยอมไม  
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กําหนดรูมานานุสัย   และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั  ในท่ีทั้งปวง.  
         ก็หรือวา  บุคคลใด   ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      มานานุสยมูล  จบ 
 
                                        ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ   วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๗๘]   บุคคลใด  ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคล  
นั้น   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯล ฯ 
                        จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                      ทิฏฐานุสยมูล   จบ  
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                                    วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๔๗๙]   บุคคลใด    ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมกําหนดรูที่ 
รูปธาตุ      อรูปธาตุ     บคุคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น     จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย      จากที่นั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓ ในกามธาตุ    ทีอ่ปริยา- 
ปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  และไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   และบคุคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย  และไมกําหนดรูภวราคานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘   ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓   ในกามธาตุ    ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ      บุคคลท่ี   ๘  นั้น  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  
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แตบุคคลท่ี  ๘ นั้น  จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น, บุคคล  
นั้นนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม     บุคคลน้ัน    ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   และ 
บุคคลท่ี   ๘  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
                      จบ   วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่  
เวทนา ๓ ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   บคุคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    จากท่ีนั้น 
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย        จากท่ีนั้น,       บุคคลนั้นนั่นแหละ     ไมกําหนดรูที่ 
อปริยาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   และไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากที่นั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    และบุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกําหนดรู  
วิจิกิจฉานุสัย   และไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด   กําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ 
อรูปธาตุ       บุคคลท่ี  ๘  นั้น  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น 
แตบุคคลท่ี ๘ นั้น      จะไมใชไมกําหนด  วิจิกิจฉานุสัย      จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น  ยอม 
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย     และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย     จากท่ีนั้น, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
และบุคคลท่ี  ๘  ยอมไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย  และไมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
                        จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                       ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๘๐]  บุคคลใด  ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคล 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมกําหนดรูที่  
เวทนา ๓ ในกามธาตุ   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยอรหัตมรรคนั้น      จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย      จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลน้ัน  ยอม 
ไมกําหนดรูภวราคานสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  ยอม 
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ 
 
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๘๑]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆา- 
นุสัย   จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน    ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย    จากที่นั้น 
ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 545 

         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่  
เวทนา  ๒ ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ   บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และไมกําหนด 
รูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
นั้น   จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ 
ไมกําหนดรูที่เวทนา     ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีนั้น. 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ       เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ 
จําพวก  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   และไมกําหนด 
รูมานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย,  จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูมานานุสัย   และกามราคานุสัย    จากท่ีนั้น    แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จาก  
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  แต 
บุคคลน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากที่นั้น,     บุคคลน้ัน  
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นั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ         อรูปธาตุ    ไมอปริยาปนนธรรม  
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย   ไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ในทีท่ั้งปวง. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ 
อรูปธาตุ         บุคคลท่ี  ๘  นั้น    ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และ 
ปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี  ๘ นั้น  จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉา- 
นุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม  
บุคคลน้ัน    ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    และไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมี  
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ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนดรู  
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด   บุคคล 
นั้น      และปฏิฆานุสัย      ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูใน   ๒ ในกามธาตุ     บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน 
จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไม  
กําหนดรูที่รูปธาตุ       อรปูธาตุ    ที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น   ยอม 
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค        และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย     ไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ในที่ทั้งปวง. 
        จบ  กามราคานุสยมูละ - ปฏิฆานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมกําหนดรูที่ 
รูปธาตุ       อรูปธาตุ     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค    จะไมใชไมกําหนดรูกาม- 
ราคานุสัย        จากท่ีนั้น,        บุคคลน้ันนั่นแหละ       ไมกําหนดรูที่  
เวทนา  ๓ ในกามธาตุ   ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนด 
รูกามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น, 
บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ      เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ 
จําพวก   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย  และไมกําหนด  
รูภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   และกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ  
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พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จาก  
ที่นั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมกาํหนดรูที่เวทนา  ๒     ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น 
แตบุคคลน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลน้ัน 
นั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน     ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย   ในที่ทัง้ปวง. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีใด, 
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค        ไมกําหนดรูที่  
เวทนา  ๓ ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ     บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  และปฏิฆา-  
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นุสัย    จากท่ีนั้น     แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  
จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไม 
กําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก   ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวาบุคคลใด  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย   และกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จาก 
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ   ๒  ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย  และปฏฆิานุสัย   จากท่ีนั้น  แต 
บุคคลน้ัน,    จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลนั้น 
นั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ     ที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอม  
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เพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ไมกําหนดรู  
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ในทีท่ั้งปวง. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                       กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                       ทุกมูลกะ  จบ 
 
                 กามราคานุสย  - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๘๒]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย  
และมานานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘ ยอมไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓ ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ       บุคคลน้ัน    ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และมานานุสัย จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น.          บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม 
บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย  
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และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวน  
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก  และบุคคลท่ี ๘  ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย  และมานานุสัย   และไมกําหนด 
รูวิจิกิจฉานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่เวทนา  ๒ 
ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย   จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ที ่
อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  ไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น  บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมกาํหนดรูที่เวทนา   ๒  ในกามธาตุ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ     บคุคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  
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ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรู 
มานานุสัย       จากท่ีนั้น      บุคคลน้ันนั่นแหละ       ไมกําหนดรูที่ทุกข- 
เวทนา  ที่อปริยาปนนธรรมบุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก 
และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น ใชไหม ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย    จากท่ีนั้น 
ใชไหม ?  
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         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่   
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย   กามราศานุสัย   และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรู 
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ 
ในกามธาตุ   บุคคลน่ัน  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัยปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น.     บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ 
ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนด  
รูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมกาํหนดรูที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน      ยอมไมกําหนดรูภว- 
ราคานุสัย  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น,  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น   จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย   จาก 
ที่นั้น,     บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา     ที่อปริยา- 
ปนนธรรม    บุคคลน้ัน    ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ไมกําหนดรู- 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก  ยอมไม 
กําหนดรูภวราคานุสัย    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย 
จากท่ีใด, บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค         ไมกําหนดรูใน 
ทุกขเวทนา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอหัตมรรคนั้น      ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย    จากท่ีนั้น   แต 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน       จะไมใชไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,           บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมกําหนดรูใน 
ในอปริยาปนนธรรม  บคุคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆา- 
นุสัย   และมานานุสัย    และไมกําหนดรูอวิชชานสุัยจากท่ีนั้น     บุคคล 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒   จําพวก 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย     และมานานุสัย    และไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย     จากท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค     ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย    กามราคานุสัย    และมานานุสัย   จากท่ีนั้น   แต  
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรู  
ปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไมกําหนดรูที่เวทนา  ๒ 
ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย  ปฏิฆานุสัย  และ 
มานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน   จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ     ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   
ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ไมกําหนด 
รูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลทั้งหลาย 
ที่เหลือ  เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   ยอมไม 
กําหนดรูอวิชชานุสัย    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และ 
มานานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                 กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                          ติกมูลกะ  จบ 
 
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๘๓]   บุคคลใด    ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย    จากท่ีใด,   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรู  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใด  ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค    ไมกําหนดรูที่ 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย    มานานุสัย     และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน      จะ 
ไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนด 
รูที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลน้ัน   จะ 
ไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไม 
กําหนดรูที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ที่อปรยิาปนนธรรม  บุคคลน้ัน   ยอมไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานา- 
นุสัย    และทิฏฐานุสัย    จากท่ีนั้น      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค     ไมกําหนดรูที่เวทนา    ๒   ในกามธาตุ         ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน      ยอมไม 
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    และทิฏฐานุสัย 
จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไม  
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กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น,         บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนด  
รูที่ทุกขเวทนา      ที่อปรยิาปนนธรรม   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย  ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ฆานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก    และบุคคลท่ี  ๘ 
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  ในที่ทั้งปวง ฯลฯ 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                        จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา -  
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๔๘๔]   บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย    ปฎิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด,  บุคคลน้ัน  ยอม  
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ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใด  ไมกําหนดรูภวราคานุสัย  จากท่ีใด,  บุคคล 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓   ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ     บุคคลท่ี   ๘  นั้น  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลท่ี ๘ นั้น  จะไมใช 
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่น 
แหละ  ไมกําหนดรูที่อปรยิาปนนธรรม    บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัยปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิ- 
มรรค     ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย  
อนาคามิมรรคน้ัน  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  มานา- 
นุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น  จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย  จากท่ีนั้นก็หาไม 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๒ ในกามธาตุ   บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และ 
วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  
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จากท่ีนั้น,        บุคคลน้ันนั่นแหละ    ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ     อรูป-  
ธาตุ  ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมกําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค     ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน           ยอมไมกาํหนดรู 
ภวราคานุสัย  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย 
จากท่ีนั้น   แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค   จะไมใชไม 
กําหนดรูมานานุสัย  จากท่ีนั้น  บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกข- 
เวทนา    ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลนั้น  ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,   บุคคลท้ังหลายที่เหลือ    เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนดรู 
ภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -            
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา- 
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         บุคคลใด   ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีใด   บุคคลน้ัน   ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  จากท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค      ไมกําหนดรูใน 
ทุกขเวทนา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น    ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย   และวิจิ- 
กิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น     แตบุคคลน้ันผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต-  
มรรคนั้น  จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,   บุคคลน้ันนั่น 
แหละ  ไมกําหนดรูที่อปรยิาปนนธรรม     บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ   เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก  และบุคคลท่ี  ๘  ยอม 
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย   ปฎิฆานุสัย    ทฏิฐานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ในท่ีทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากท่ีใด, บุคคลน้ัน 
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย   และ  
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วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น ใชไหม ?  
         บุคคลท่ี ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓    ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ    บคุคลท่ี  ๘  นัน้  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบคุคลท่ี ๘ นั้น  จะ 
ไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย  และวิกิฉานุสัย    จากท่ีนั้น,  บุคคลนั้น 
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย   แตวิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น,   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อนาคามิมรรคน้ัน    ไมกาํหนดรูที่ทุกขเวทนา      บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น   ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   กามราคานุสัย 
มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน       จะไมใชไมกําหนดรูปฏฆิานุสัย 
จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทฏิฐา-  
นุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันนั่นแหละ  จะไมใชไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่ 
รูปธาตุ    อรปูธาตุ  ที่อปริยาปนนธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรู 
อวิชชานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  จากท่ีนั้น,  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ  เวนบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค  ๒  จําพวก   และบุคคลท่ี  ๘    ยอมไมกําหนดรู  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 563 

อวิชชานุสัย     ไมกําหนดรูกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย     มานานุสัย  
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  ในที่ทัง้ปวง. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                        วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                   ปญจกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย- 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๔๙๕]๑  บุคคลใด  ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากท่ีใด, 
บุคคลน้ัน  ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค       ไมกําหนดรูใน 
ทุกขเวทนา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน     ยอมไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 
๑. ขอนี้  ตัวเลขในฉบับบาลีขามเปน ๑๔๙๕ ท่ีถูกเปน ๑๔๘๕ และขอตอ ๆ ไป 
ก็คลาดเคล่ือนไปตาม ๆ กัน  แตจะแกในช้ันนี้ไมได  จะทําใหยุงยากแกการ 
ตรวจสอบฉบับภาษาบาลีกบัภาษาไทย  ฉะนั้น  จึงตองคงไวตามฉบับภาษาบาลี  
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และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น  แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต-  
มรรคนั้น   จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   จากท่ีนั้น,    บุคคลน้ันนั่น 
แหละ   ไมกาํหนดรูที่อปริยาปนนธรรม    บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรู 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ภวราคานุสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย    จากท่ีนั้น,    บุคคลท้ังหลาย 
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล 
ที่  ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั    ในที ่
ทั้งปวง. 
         ก็หรือวา บุคคลใด    ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั  จากท่ีใด, บุคคล 
นั้น  ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากที่นั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ี  ๘  ไมกําหนดรูที่เวทนา   ๓  ในกามธาตุ     ทีร่ปูธาตุ 
อรูปธาตุ      บุคคลท่ี  ๘  นั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย   กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   จากท่ีนั้น   แตบุคคล 
ที่ ๘ นั้น    จะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม   บุคคลนั้น  ยอม 
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัยไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย  จากที่นั้น  บุคคลผูมีความ  
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พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค   ไมกาํหนดรูในทุกขเวทนา    บุคคลผูมี  
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น    ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น            แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น 
จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย   จากท่ีนั้น    บุคคลน้ันนั่นแหละ   ไม 
กําหนดรูที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชา  
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น  แตบุคคลน้ัน  จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย  จากท่ีนั้น, 
บุคคลน้ันนั่นแหละ  ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ      อรปูธาตุ   ที่อปริยาปนน- 
ธรรม  บุคคลน้ัน  ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย  ไมกําหนดรูกามราคา- 
นุสัย ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย 
จากท่ีนั้น, บุคคลท้ังหลายที่เหลือ   เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
มรรค ๒ จําพวก  และบคุคลท่ี  ๘   ยอมไมกําหนดรูอวิชชานสุัย   ไม 
กําหนดรูกามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉา- 
นุสัย   และภวราคานุสัย  ในที่ทั้งปวง. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย -มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     ฉักกมูลกะ  จบ 
                อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                   ปรญิญาวาระ  จบ  
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                                         ปหีนวาระ  
                        อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๔๙๖]   กามราคานุสัย   อันบคุคลใดละไดแลว,  ปฏิฆานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  มานานุสัย  เปนอันบุคคล 
นั้นละไดแลว  ใชไหม ?  
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         กามราคานุสัย    พระอนาคามีละไดแลว    แตมานานุสัย   พระ-  
อนาคามีนั้นยังละไมได,  กามราคานุสัย    พระอรหันตละไดแลว    และ 
มานานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว. 
         ก็หรือวา มานานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว  ทฏิฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิ-  
กิจฉานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดละไดแลว    กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    บุคคล  ๒  จําพวกละไดแลว    แตกามราคานุสัย 
บุคคล ๒    จําพวกเหลาน้ัน  ยังละไมได,  วิจิกิจฉานุสัย  บุคคล ๒ จําพวก 
ละไดแลว   และกามราคานุสัย   บุคคล  ๒  จําพวกก็ละไดแลว. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-  

         กามราคานุสัย    อันบุคคลใดละไดแลว     ภวราคานุสัย  ฯลฯ 
อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   พระอนาคามีละไดแลว   แตอวิชชานุสัย    พระ- 
อนาคามีนั้นยังละไมได   กามราคานุสัย    พระอรหันตละไดแลว    และ 
อวิชชานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,      กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
                                   กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                       ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๔๙๗]   ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว  มานานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย  พระอนาคามีละไดแลว  แตมานานุสัย  พระอนาคามี 
นั้นยังละไมได,   ปฏิฆานุสัย     พระอรหันตละไดแลว    และมานานุสัย  
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พระอรหันตก็ละไดแลว.  
         ก็หรือวา มานานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  ปฏิฆานุสัย   เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ?  
         ใช.   
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉา- 
นุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  ปฏิฆานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคล  ๒  จําพวกละไดแลว     แตปฏฆิานุสัย 
บุคคล ๒  จําพวกเหลาน้ันยังละไมได,   วิจิกิจฉานุสัย   บุคคล  ๒  จําพวก 
ละไดแลว   และปฏิฆานุสัย   บุคคล  ๒  จําพวกก็ละไดแลว. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย    พระอนาคามีละไดแลว    แตอวิชชานุสัย    พระ- 
อนาคามีนั้นยังละไมได,   ปฏิฆานุสัย     พระอรหันตละไดแลว     และ 
อวิชชานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลละไดแลว   ปฏิฆานุสัย   เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                      ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                         มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๔๙๘ ]   มานานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว  มานานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคล  ๓  จําพวกละไดแลว    แตมานานุสัย 
บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน  ยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย  พระอรหันตละ 
ไดแลว   และมานานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว.                           
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         มานานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ภวราคานุสัย ฯลฯ  อวิชชา- 
นุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  มานานุสัย   เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว   ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ  
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                                        ทิฏฐานุสยมลู  

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๔๙๙]   ทฏิฐานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  วิจิกิจฉานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดละไดแลว,  ทิฏฐานุสัย  เปน 
เปนอันบุคคลละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                      ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล   

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๕๐๐]   วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,   ภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคล ๓ จําพวกละไมไดแลว  แตอวิชชานุสัย   
บุคคลเหลานั้นยังละไมได,   วิจิกิจฉานุสัย   พระอรหันตละไดแลว  และ 
อวิชชานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว. 
         ก็หรือวาอวิชชานุสัย    อันบุคคลใดละไดแลว,    วิจิกิจฉานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                     วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๑]   ภวราคานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  อวิชชานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ภวราคานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      เอกมูลกะ  จบ  
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                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๒]  กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละได 
แลว,   มานานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย     พระอนาคามีละไดแลว   แต 
มานานุสัย   พระอนาคามีนั้นยังละไมได,  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
พระอรหันตละไดแลว   และมานานุสัย   พระอรหันตก็ละไดแลว. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย  แต 
ปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ทิฏฐา- 
นุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบคุคลน้ันละไดแลว ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย  
และปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    บุคคล  ๒  จําพวกละไดแลว    แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   บุคคล ๒  จําพวกเหลาน้ันยังละไมได,   วิจิกิจฉานุสัย 
บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   บุคคล ๒ 
จําพวกก็ละไดแลว. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย  และปฎิฆานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ภวราคา- 
นุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    พระอนาคามีละไดแลว    แต 
อวิชชานุสัย   พระอนาคามีนั้น  ยังละไมได, กามราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย   พระอรหันตละไดแลว. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูล ี
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  
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                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๐๓]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย    อัน 
บุคคลใดละไดแลว,  ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบุคคลน้ัน 
ละไดแลว   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    บุคคล  ๒  จําพวกละไดแลว    แตกามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย    บุคคล  ๒  จําพวกเหลาน้ัน  ยังละไมได, 
วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    พระอนาคามีละไดแลว 
แตมานานุสัย   พระอนาคามีนั้น   ยังละไมได     วิจิกิจฉานุสัย    พระ- 
อรหันตละไดแลว   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   พระ- 
อรหันตละไดแลว. 
  จบ   กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :-  

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลใดละได 
แลว,  ภวราคานุสัย  ฯลฯ    อวิชชานุสัย    เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว 
ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย    อันบุคคลใดละไดแลว,     กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี 
             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  จบ 
                                       ติกมูลกะ  จบ 
 
        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                    นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๔]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
อันบุคคลใด ละไดแลว,      วิจิกิจฉานุสัย      เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  
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ใชไหม ?  
         ใช 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว 
ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   และทิฏฐานุสัย   บุคคล  ๒  จําพวก   ละไดแลว 
แตกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย     บุคคล  ๒  จําพวก 
เหลาน้ันยังละไมได,  วิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย  พระอนาคามียังละไดแลว  แตมานานุสัย  พระอนาคามีนั้น 
ยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย  พระอรหันตละไดแลว   กามราคานุสัย ปฏิฆา- 
นุสัย  มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย   พระอรหันตก็ไดละแลว  ฯลฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                       จตุกกมูลกะ  จบ  
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           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานสุย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๕๐๕]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว,  ภวราคานุสัย  ฯลฯ อวิชชานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคล  
นั้นละไดแลว ใชไหม ? 
         ใช. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                      วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                    ปญจกมูลกะ  จบ  
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          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๖]   กามราคนุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    อันบุคคลใดละไดแลว,  อวิชชานุสัย  
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละไดแลว,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย  และภวราคานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
             วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                     ฉักกมูลกะ  จบ 
                    อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  
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                      อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๗]  กามราคานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,  ปฏิฆา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลละแลวในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมควรกลาววา   ละแลวหรือยังละไมละแลว. 
         ก็หรือวา  ปฏิมานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมควรกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิมานุสยมลู ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  มานานุสัย  เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  มานานุสัย  อันบุคคลละแลว   ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         มานานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  คือท่ีรปูธาตุ      อรปูธาตุ 
กามราคานุสัย    ไมควรกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว,  มานานุสัย 
อันบุคคลละแลว   และกามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในทีน่ี้คือ    ที ่
เวทนา  ๒  ในกามธาตุ. 
                       จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในที่ใด,    ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบคุคลละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?   
         วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลละแลว    ในที่นี ้    คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ   กามราคานุสัย  ไมควรกลาววา  ละแลวหรือยัง  
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ไมละแลว  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  และกามราคานุสัย  ในท่ีนี้   
คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด   ภวราคานุสัย   เปน 
อันบุคคลละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ไมควรกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด   กามราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว   ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมควรกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,  อวิชชานุสัย  เปน 
อันบุคคลละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีใด,  กามราคานุสัย  
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่นี้คือ   ที่ทุกขเวทนา    ที ่
รูปธาตุ       อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   ไมควรกลาววา   ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว,  อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว  และกามราคานุสัย  อันบุคคล  
ละแลว  ในท่ีนี้   คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   กามราคานุสยมูล  จบ 
                                     ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                         ปฏิฆานุสยมูล            

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๐๘]  ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด, มานานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา มานานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  ปฏิฆานุสัย  เปน  
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อันบุคคลละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ?   
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฎิฆานุสัย    อันบคุคลละแลว    ในที่ใด,     ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบคุคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด  ปฏิฆานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลละแลว  ในที่นี้   คือท่ีเวทนา  ๒   ใน 
กามธาตุ     ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  และปฏิฆานุสัย  อัน 
บุคคลละแลว  ในที่นี ้ คือในทุกขเวทนา. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด  ภวราคานุสัย  เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด   ปฏิฆานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น,  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย   เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   บุคคลละแลว ในที่ใด  ปฏิฆานุสัย  เปน 
อันบุคคลละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในที่นี้     คือท่ีเวทนา  ๒   ใน  
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กามธาตุ     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย   อันบคุคลละแลว   และปฏิฆานุสัย  อัน  
บุคคลละแลว  ในที่นี ้  คือท่ีทุกขเวทนา. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
 
                                         มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๐๙]    มานานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,   ทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่ใด   มานานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น    ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลละแลว    ในที่นี ้      คือท่ีทุกขเวทนา 
มานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไม  ละแลว, วิจิกิจฉานุสัย  อัน  
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บุคคลละแลว  และมานานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่นี้   คือท่ีเวทนา  
๒ ในกามธาตุ      ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         มานานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  ภวราคานุสัย   เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในท่ีนี้    คือท่ีเวทนา ๒    ใน 
กามธาตุ  ภวราคานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว, มานา- 
นุสัย   อันบุคคลละแลว    และภวราคานุสัย   อันบคุคลละแลว  ในที่นี้ 
คือท่ีรูปธาตุ       อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว   ในที่ใด   มานานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         มานานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด, อวิชชานุสัย   เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในท่ีใด,  มานานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้    คือท่ีทุกขเวทนา  มานา- 
นุสัย  ไมควรกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย  อันบุคคล 
ละแลว   และมานานุสัย   ในที่นี้    คือเวทนา ๒    ในกามธาตุ      ที ่ 
รูปธาตุ       อรูปธาตุ. 
                        จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      มานานุสยมูล  จบ 
 
                                         ทิฏฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๐]   ทิฏฐานสุัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีใด, วิจิกิจฉานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  ทิฏฐานุสัย  
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ   
                     จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                    ทฏิฐานุสยมูล จบ 
  
                                    วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๕๑๑]   วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  ภวราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลละแลวในที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในที่นี้   คือท่ีเวทนา  ๓  ใน 
กามธาตุ   ภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิ- 
กิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว   และภวราคานุสัย   อันบุคคลละแลว, ใน 
ที่นี้   คือท่ีรูปธาตุ       อรปูธาตุ. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีใด,  วิจิกิจฉานุสัย  
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี  
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วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว   ในที่ใด,  อวิชชานุสัย    เปน 
อันบุคคลละแลว  ในที่นัน้ ใชไหม ? 
         ใช 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด, วิจิกิจฉานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุยมูละ  วิชชานุสยมูล ี
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                   ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๒ ]  ภวราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,  อวิชชา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด, ภวราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ?  
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         อวิชชานุสัย    อันบคุคลละแลว  ในที่นี้    คือที่เวทนา  ๓  ใน  
กามธาตุ     กามราคานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว, 
อวิชชานุสัย    อันบุคคลละแลว    และภวราคานุสัย    อันบุคคลละแลว 
ในที่นี้     คือท่ีรูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                    จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                 ภวราคานุสยมูล จบ 
                                    เอกมูลกะ  จบ 
  
                        กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๓]   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลละแลว 
ในที่ใด,  มานานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา มานานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  คือท่ีรปูธาตุ   อรูปธาตุ  
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กามราคานุสัย          และปฏิฆานุสัย      ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยัง  
ไมละแลว, มานานุสัย   และกามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว    ในที่นี ้ 
คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว. 
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย     และปฎิฆานุสัย    อันบุคคลละแลว    ในท่ีใด 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ     วิจิกจิฉานุสัย    เปนอันบุคคลละแลว    ในท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลละแลว  ในที่นี้         คือ      ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือ  
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ยังไมละแลว,    วิจิกิจฉานุสัย     และกามราคานุสัย    อันบุคคลละแลว  
ในที่นี้   คือ   ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลละแลว ใน 
ที่นี้   คือ    ทีทุ่กขเวทนา   กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลละแลว     ในท่ีใด, 
ภวราคานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลละแลว    ในทีใ่ด,  
อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละไดแลว  ในท่ีใด, กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย  เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว ในที่นี้    คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ 
กามราคานุสัย     และปฏฆิานุสัย      ไมพึงกลาววา    ละแลวหรอืยังไม 
ละแลว,  อวิชชานุสัย   และกามราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่นี้คือ 
ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว,  อวิชชานุสัย  และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้  คือ 
ที่ทุกขเวทนา   กามราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว, 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                         กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ  
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                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล   

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๑๔]   กามราคานุสัย    ปฎฆิานุสัย    และมานานุสัย   อัน 
บุคคลละแลว  ในที่ใด,  ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบุคคล 
ละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด, กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย    อันบุคคลละแลว    ในทีน่ี้    คือ 
ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ       กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย  และมานานุสัย 
อันบุคคลละแลว  ในที่นี ้  คือ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ    ปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีนี ้   คือ 
ที่ทุกขเวทนา     กามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    อันบุคคลละแลว 
ในที่ใด,  ภวราคานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลละแลว   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                       ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   ละมานานุสัย    อันบุคคลละแลว 
ในที่ใด,  อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น   ใชไหม ?  
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         อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในที่นี ้   คือ  
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสยั   กามราคานุสัย  และมานานุสัย 
อันบุคคลละแลว  ในที่นี ้ คือ   ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ    ปฎิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย   และปฏฆิานุสัย 
อันบุคคลละแลว   ในที่นี ้  คือ   ที่ทกุขเวทนา     กามราคานุสัย   และ 
มานานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
    จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  อวิชชานุสยมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                    นุสยมูละ    วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๕]   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,  วิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคลละแลว 
ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,  กามราคา-  
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย    เปนอันบุคคลละแลว 
ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย    อันบุคคลละแลว 
ในที่นี้    คือ   ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ     กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย    กามราคานุสัย 
มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีนี้   คือ    ทีเ่วทนา 
๒  ในกามธาตุ    ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว 
วิจิกิจฉานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย   อันบคุคลละแลว    ในที่นี ้
คือ  ที่ทุกขเวทนา    กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   แลวหรือยงัไมละ 
แลว   ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 600 

             กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล  

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย -  ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๕๑๖]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในที่ใด,   ภวราคานุสัย    เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในท่ีใด   กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย ทิฏฐานุสัย   เเละวิจิกิจฉานุสัย    เปนอัน 
บุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อัน 
บุคคลละแลว  ในที่นี ้   คือ    ทีรู่ปธาตุ    อรูปธาตุ      กามราคานุสัย  
และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
        จบ  กามาราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 601 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา -  
นุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย    และวิจิ- 
กิจฉานุสัย   อันบุคคลละแลว  ในทีใ่ด  อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลละ 
แลว   ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย   อันบุคคลละแลว   ในท่ีใด,   กามราคา  
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบุคคลละแลว 
ในที่นั้น   ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อัน 
บุคคลละแลว   ในที่นี้   คือ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ,      กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคล 
ละแลว  ในท่ีนี้   คือ   ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย     ไมพึง 
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย   ปฏฆิานุสัย    ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้   คือ   ที่ทุกขเวทนา   กาม-  
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ราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว.  
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                    ปญจกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                          วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                  วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๗]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    อันบุคคลละแลว   ในที่ใด,   อวิชชา- 
นุสัย   เปนอันบุคคลละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีใด, กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         อวิชชานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และภว-  
ราคานุสัย    อันบุคคลละแลว    ในทีน่ี้       คือท่ีรูปธาตุ       อรปูธาตุ 
กามราคานุสัย  และปฎิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว 
อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลละแลว  ในที่นี ้     คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ    ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลละแลว  ในท่ีนี้      คือท่ีทุกข- 
เวทนา   กามราคานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย    ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                    อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                 อปุปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม  
                                  กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๕๑๘]   กามราคานุสัย   อันบคุคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด, มานานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย  อันบุคคลน้ัน  คือพระอนาคามีละแลว ในท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ    แตมานานุสัย    อันเปนบุคคลน้ันไมใช  
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ละแลว  ในท่ีนั้น,   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลน้ัน  คือ  
พระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด   กามราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย  อันบุคคลน้ัน คือพระอรหันตละแลว ในที่นัน้   คือ 
ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ      กามราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว,  มานานุสัย    อันบุคคลน้ันละแลว   และกามราคานุสัย  อัน 
บุคคลน้ัน  คือบุคคลน้ันนั่นแหละ  ละแลว  ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  ทิฏฐานุสัย   เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  กามราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         ทิฏฐานุสัย    อันบคุคลเหลาน้ัน    คือบุคคล ๒  จําพวกละแลว 
ในที่นั้น  คือท่ีทุกขเวทนา    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     กามราคานุสัย  ไม  
พึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ละแลว  ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา  ๒   ใน 
กามธาตุ   แตกามราคานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว  ในที่นั้น, 
ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ        กามราคานุสัย    ไมพึง 
กลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  ทิฏฐานุสัย     อันบุคคลเหลาน้ันละ 
แลว    และกามราคานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ันนั้นแหละ     ละแลวท่ี 
เวทนา ๒   ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,   วิจิกิจฉานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  คือบุคคล  ๒ จําพวก  ละแลว  ใน   
ที่นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ  กามราคานุสัย   ไม 
พึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แตกามราคานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว  ในที่นั้น,    วิจิกิจ- 
ฉานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวก  ละแลว  ในท่ีนั้น 
คือ  ที่ทุกขเวทนา   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ   กามราคานุสัย  ไมพึงกลาว 
วา  ละแลวหรือยังไมละแลว  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันละแลว 
และกามราคานุสัย    อันบุคคลเหลานั้น     คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ละแลว  ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย    อันบุคคลใดละแลว   ในทีใ่ด,   ภวราคานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น   ใชไหม ?  
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         ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว.  
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     อันบุคคลใดละแลว    ในทีใ่ด,    อวิชชานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   อันบุคคล  คือพระอนาคามีนั้นละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ   แตอวิชชานุสัย  อันบุคคลน้ันไมใชละแลว 
ในที่นั้น,       กามราคานุสัย   อันบุคคลน้ันละแลว     เละอวิชชานุสัย 
อันบคุคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด, กามราคา- 
นุสัย  อันบุคคลนั้นละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา      ที่รปูธาตุ     อรปูธาตุ      กามราคานุสัย    ไมพึง 
กลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว  อวิชชานุสัย    อันบุคคลน้ันละแลว  
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และกามราคานุสัย   อันบคุคลน้ัน    คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ใน  
ที่นั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                     ปฏิฆานุสยมูล 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี ;- 

         [๑๕๑๙]  ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละแลว   ในที่ใด,  มานา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีเปน  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา มานานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด, ปฏิฆานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-   

         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละแลว   ในที่ใด,   ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบคุคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,   ปฏิฆา-  
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน    คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว 
ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    ปฏ-ิ 
ฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย  อัน 
บุคคลเหลานั้นละแลว ในท่ีนั้น  คือบุคคลน้ันนั่นแหละ  ในทุกขเวทนา 
แตปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว   ในท่ีนั้น,     วิจิกิจฉา- 
นุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว  ในท่ีนั้น    คือ 
ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    ปฏิฆานุสัย   ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลเหลาน้ัน 
ละแลว  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ละแลว  ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด, ภวราคานุสัย   เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว.  
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         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลใดละแลว   ในที่ใด,   ปฏิฆา-  
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                    จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
  

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี:- 

         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลนั้น คือพระอนาคามีละแลว   คือท่ีทุกข- 
เวทนา  แตอวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ันไมใชละแลว  ในที่นั้น,  ปฏิฆา- 
นุสัย  อันบุคคลละแลว   และอวิชชานุสัย  อันบุคคลน้ัน    คือพระอร- 
หันตละแลว  ในที่นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  ปฏิฆานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลนั้น    คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ  ปฏิฆานุสยั  ไม  
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พึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสยั  อันบุคคลนั้นละแลว  
และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลน้ัน  คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                       มานานุสยมลู 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๒๐]   มานานุสัย  อันบุคคลใดละแลว   ในที่ใด,  ทิฏฐา- 
นุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด, มานานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว   ในที่นั้น   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน    คือบุคคล ๓ จําพวกละแลว 
ในที่นั้น  คือท่ีทุกขเวทนา    มานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง  
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ไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   คือบุคคลเหลาน้ันนั่น-  
แหละละแลว   ในที่นั้น     คือท่ีเวทนา   ๒      ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ 
อรูปธาตุ    แตมานานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว    ในท่ีนั้น, 
วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น  คือ 
ที่ทุกขเวทนา     มานานุสัย     ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว, 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ันละแลว   และมานานุสัย   อันบุคคลน้ัน  คือ 
บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว   ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ   ที ่
รูปธาตุ      อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         มานานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด, ภวราคานุสัย    เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลน้ัน    คือพระอรหันตละแลว   ในทีน่ั้น 
คือท่ีเวทนา ๒    ในกามธาตุ    ภวราคานุสัย    ไมพึงกลาววา   ละแลว 
หรือยังไมละแลว,    มานานุสัย     อันบุคคลน้ันละแลว     ภวราคานุสัย  
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เปนอันบุคคลน้ัน คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในที่นั้น   คือท่ีรูปธาตุ  
อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,  มานานุสัย 
เปนอันบุคคลละแลว  ในท่ีนั้น, ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย   อันบุคคลใดละแลว   ในที่ใด, อวิชชานุสัย    เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด, มานานุสัย 
เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีทุกขเวทนา    มานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว, 
อวิชชานุสัย  อันบุคคลน้ันละแลว   ละมานานุสัย  อันบุคคลน้ัน   คือ  
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บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ  ที่  
รูปธาตุ       อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   มานานุสยมูล  จบ 
 
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๑]   ทฏิฐานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉา- 
นุสัย  อันบุคคลนั้นละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,   ทิฏฐา- 
นุสัย   เปนอันบุคคลน้ันแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                       จบ  ทฏิฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                     ทฏิฐานุสยมูล  จบ  
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                                    วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๕๒๒]   วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลใดละแลว  ในที่ใด,  ภว- 
ราคานุสัย  อันบุคคลน้ันละแลว ในทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน    คือบุคคล  ๓  จําพวกละแลว 
ในที่นั้น   คือท่ีเวทนา ๓   ในกามธาตุ    ภวราคานุสัย    ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น   คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ        แต 
ภวราคานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว  ในท่ีนั้น,  วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น    คือท่ีเวทนา  ๓    ใน 
กามธาตุ   ภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิ- 
กิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ันละแลว  และภวราคานุสัย  อันบุคคล  คือบุคคล 
นั้นนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น    คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  วิจิกิจฉา- 
นุสัย   อันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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วิจิกิจฉานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :-  

         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย  เปน 
อันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๓ จําพวกละแลว 
ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา  ๓   ในกามธาตุ     ทีรู่ปธาตุ    อรูปธาตุ     แต 
อวิชชานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว   ในท่ีนั้น,  วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลน้ันละแลว   และอวิชชานุสัย  อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันต 
ละแลว  ในท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา  ๓  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด, วิจิกิจฉา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ  
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                                   ภวราคานุสยมูล  

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๓]    ภวราคานุสัย   อันบคุคลใดละแลว  ในที่ใด, อวิช- 
ชานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด, ภวราคา- 
นุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว   ในท่ีนั้น 
คือท่ีเวทนา ๓  ในกามธาตุ  ภวราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว    อวิชชานุสัย    อันบุคคลน้ันละแลว  และภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน   คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น     คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ. 
                    จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  ภวราคานุสยมูล จบ 
                                      เอกมูลกะ จบ  
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                             กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๔]   กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดละแลว 
ในที่ใด,  มานานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา มานานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว   ในที่นั้น ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลน้ัน    คือพระอรหันตละแลว   ในทีน่ั้น 
คือท่ีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว  มานานุสัย  และกามราคานุสัย  อันบุคคลน้ัน 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละละแลว  ในที่นัน้    คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ 
ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละแลว   ในท่ีใด, 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว   ในที่นั้น  
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ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด, กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น   ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว 
คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ       กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว  ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒ ในกาม- 
ธาตุ    แตกามราคานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว    ในท่ีนั้น, 
ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย  อัน 
บุคคลเหลานั้น  คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว   ในที่นั้น     คือท่ี 
ทุกขเวทนา   แตปฏิฆานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว   ในท่ีนั้น, 
ตามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น,     คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ        กามราคานุสัย   และปฏฆิานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลว 
หรือยังไมละแลว,    อันบุคคลเหลาน้ัน     คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ 
ละแลว  ในท่ีนั้น  คือในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  
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คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว  ในท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา   กาม-  
ราคานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด, 
ภวราคานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น, ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด, 
อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคา-  
นุสัย  และปฏิฆานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น 
คือท่ีรูปธาตุ    อรูปธาตุ  กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว 
วา    ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย    และกามราคานุสัย  อัน 
บุคคลน้ัน   คือบุคคลน้ันน่ันแหละละแลว  ในท่ีนัน้   คือท่ีเวทนา  ๒ 
ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว  อวิช- 
ชานุสัย   ละปฏิฆานุสัย  อันบุคคลน้ัน คืออันบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว 
ในที่นั้น    คือท่ีทุกขเวทนา    กามราคานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลว 
หรือยังไมละแลว. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                          ทุกมลูกะ  จบ 
 
                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ทิฏฐา- 
                 นุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๒๕]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   อัน 
บุคคลใดละแลว  ในทีใ่ด,  ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ  วิจิกจิฉานุสัย   เปนอัน  
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บุคคลน้ันละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ?   
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,   กามราคา-  
นุสัย ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว       ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว 
ในที่นั้น   คือท่ีรปูธาตุ    อรูปธาตุ     แตมานานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน 
ไมใชละแลว   ในที่นั้น   กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   คือบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละละแลว   ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ   แต 
กามราคานุสัย   และมานานุสัย    อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว   ใน 
ที่นั้น.    ปฏฆิานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   อันบุคคลเหลานั้น  คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่  
นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา    แตปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว 
ในที่นั้น,      กามราคานุสัย    และมานานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลน้ัน   คือพระอนาคามีนั้น 
ละแลว ในทีน่ั้น   คือท่ีรูปธาตุ     อรปูธาตุ    แตมานานุสัย   อันบุคคล 
นั้นไมใชละแลว  ในที่นัน้,    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ไมพึง 
กลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย    และกามราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น    คือท่ีเวทนา ๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 624 

ในกามธาตุ    แตมานานุสัย     อันบุคคลน้ันไมใชละแลว     ในท่ีนั้น,  
ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย  และ 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ัน  คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น   คือ 
ที่ทุกขเวทนา    กามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว  วิจิกิจฉานุสัย    และมานานุสัย    อันบุคคลน้ัน    คือ 
พระอรหันตละแลว    ในท่ีนั้น     คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ    กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว   วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือบุคคลน้ัน 
นั่นแหละละแลว   ในที่นัน้   คือท่ีเวทนา ๒    ในกามธาตุ    ปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น   คือท่ีทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย   และมานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว. 
               จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                        ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                        ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย  และมานานุสัย   อันบุคคล  ละแลว 
ในที่ใด,  ภวราคานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  กามราคา-  
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว    ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         มานานุสัย  อันบุคคลน้ันละแลว, กามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                       ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ   อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลใดละแลว 
ในที่ใด   อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว   ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันต 
ละแลว   ในท่ีนั้น     คือท่ีที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ    กามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย     ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   และมานานุสัย   อันบคุคลน้ัน   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ละแลว   ในท่ีนั้น   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว  
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วา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคล  
นั้น  คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในท่ีนั้น    คือท่ีทุกขเวทนา  กาม- 
ราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูล  อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                         ติกมูลกะ  จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                     นุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๖]   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   มานานุสัย    และ 
ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลใด   ละแลว  ในท่ีใด,   วิจิกิจฉานุสัย   เปนอันบุคคล 
นั้นละแลว   ในที่นั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี.                                  
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  กามราคา- 
นุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   และทฏิฐานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
ในที่นั้น ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย  และทิฏฐานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  คือบุคคล ๒  
จําพวกละแลว  ในที่นั้น     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    แตมานานุสัย   อัน 
บุคคลเหลานั้นไมใชละแลว  ในที่นัน้,    กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   และทิฏฐานุสัย 
อันบุคคลเหลานั้น   คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว   ในทีน่ั้น    คือ 
ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคล 
เหลาน้ันไมใชละแลว  ในท่ีนั้น,   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย    และทิฏฐานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว   ในที่นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา      แต 
ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันไมใชละแลว  ในท่ีนั้น,   กามราคานุสัย 
และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย 
และทิฏฐานุสัย  อันบุคคลน้ัน   คือพระอนาคามีละแลว   ในที่นัน้   คือ 
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ     แตมานานุสัย   อันบุคคลน้ันละแลว   ในท่ีนั้น 
ก็หาไม   กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   กามราคานุสัย   และทิฏฐานุสัย  อันบุคคล 
นั้น คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
แตมานานุสัย   อันบุคคลน้ันไมใชละแลว   ในที่นัน้,  ปฏิฆานุสัย   ไม 
พึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น  คือ  
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ที่ทุกขเวทนา     กามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว  
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  อันบุคคล 
นั้น   คือพระอรหันตละแลว   ในที่นั้น        คือท่ีรูปธาตุ      อรูปธาตุ 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว, 
วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  อันบุคคลน้ัน 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละละแลว  ในที่นัน้     คือท่ีเวทนา   ๒   ในกามธาตุ 
ปฏิฆานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และทิฏฐานุสัย   อันบุคคลน้ัน    คือบุคคลน้ันนั่นแหละละ 
แลว   ในที่นัน้   คือท่ีทุกขเวทนา    กามราคานุสัย   และมานานุสัย  ไม 
พึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   ฯลฯ 
     จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ  
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            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                        วิจิกิจฉานุสยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา - 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         [๑๕๒๗]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,    ภวราคานุสัย  เปนอัน 
บุคคลน้ันละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  เปนอัน 
บุคคลน้ันละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  
กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                         วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา-  
นุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย    และวิจิ- 
กิจฉานุสัย  อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย   เปนอันบุคคล  
นั้นละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,  กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  เปนอัน 
บุคคลน้ันละแลว  ในที่นัน้   ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  คือ 
พระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น    คือท่ีรูปธาตุ    อรปูธาตุ      กามราคา- 
นุสัย   ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคล 
นั้น   คืออันบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว  ในที่นั้น   คือท่ีเวทนา ๒   ใน 
กามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว  อวิช- 
ชานุสัย    ปฏิฆานุสัย   ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลนั้น  
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คือบุคคลน้ันน่ันแหละละแลว ในที่นัน้   คือท่ีทุกขเวทนา   และมานา-  
นุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                         วิจิกิจฉานุสยมูล  อวิชชานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                  ปญจกมูลกะ  จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย 
                         วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 
 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๘]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,   อวิช- 
ชานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในที่ใด,  กามราคา-  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 632 

นุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวรา-  
คานุสัย   เปนอันบุคคลน้ันละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภว- 
ราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือพระอรหันตละแลว   ในที่นั้น     คือท่ี 
รูปธาตุ       อรูปธาตุ    กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,   อวิชชานุสัย     กามราคานุสัย      มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลน้ัน   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ละแลว  ในท่ีนั้น  คือท่ีเวทนา  ๒    ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   และภว- 
ราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว  อวิชชานสุัย   ปฏ-ิ 
ฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   คือบุคคลน้ัน 
นั่นแหละละแลว   ในที่นัน้   คือท่ีทุกขเวทนา      กามราคานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - วิจิกิจฉานุสย - 
                         ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                     วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล   จบ 
                                     ฉักกมูลกะ จบ 
                  อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๕๒๙]  กามราคานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  ปฏิฆานุสัย 
บุคคลน้ัน  กย็ังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย    อันบุคคลใดยังละไมได,   กามราคานุสัย 
อันบุคคล นั้นก็ยังละไมได   ใชไหม ?  
         ใช. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  มานานุสัย   บุคคลนั้น 
ก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มานานุสัย   อันบุคคลใดยังไมได,   กามราคานุสัย   อัน  
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อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ?  
         มานานุสัย   พระอนาคามี  ยังละไมได   แตกามราคานุสัย  พระ- 
อนาคามี   ไมใชละไมได.    มานานุสัย  บุคคล ๓ จําพวก  ยังละไมได 
และกามราคานุสัย   บุคคล ๓ จําพวก   ก็ยังละไมได. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูลี  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย    อันบุคคลใดยังละไมได,    ทิฏฐานุสัย    ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลนั้น  ก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   บุคคล ๒ จําพวก  ยังละไมได   แตวิจิกิจฉานุสัย 
บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมใชละไมได   กามราคานุสัย   ปุถชุนยัง 
ละไมได  และวิจิกิจฉานุสัย   ปุถชุนกย็ังละไมได. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใด  ยังละไมได,  กามราคานุสัย 
บุคคลน้ัน  กย็ังละไมได ? 
         ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทมิูลี :-  

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใด  ยังละไมได   ภวราคานุสัย  ฯลฯ 
อวิชชานุสัย  บุคคลน้ันก็ยังละไมได   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,   กามราคานุสัย 
บุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    พระอนาคามี     ยงัละไมได     แตกามราคานุสัย 
พระอนาคามีนั้น   ไมใชละไมได,   อวิชชานุสัย  บคุคล  ๓ จําพวก  ยัง 
ละไมได  และกามราคานุสัย   บุคคล ๓ จําพวก  กย็ังละไมได. 
                 จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๓๐]  ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละไมไดแลว,    มานานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวามานานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  ปฏิฆานุสัย   อัน  
บุคคลน้ันก็ยังละไมได ใชไหม ? 
         มานานุสัย   พระอนาคามียังละไมได  ปฏิฆานุสัย  พระอนา- 
คามีนั้นไมใชละไมได,  มานานุสัย  บุคคล ๓ จําพวก  ยังละไมไดแลว 
และปฏิฆานุสัย   บุคคล ๓ จําพวก   ก็ยังละไมได. 
                         จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย  อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย  บุคคล ๒ จําพวก   ยังละไมได    แตวิจิกิจฉานุสัย 
บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน   ไมใชละไมได,   ปฏิฆานุสัย    ปถุุชนยังละ 
ไมได   และวิจิกจิฉานุสัย   ก็ยังละไมไดแลว. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดยังละไมได,  ปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย    อันบคุคลใดยังละไมได,     ภวราคานุสัย    ฯลฯ. 
อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ันยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย    อันบุคคลใดยังละไมได    ปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   พระอนาคามี  ยังละไมได   แตปฏิฆานุสัย  พระ- 
อนาคามีไมใชละไมได,  อวิชชานุสัย   บุคคล ๓ จําพวก   ยังละไมได 
และปฏิฆานุสัย  บุคคล  ๓ จําพวก   ก็ยังละไมได. 
                   จบ  ปฏิฆานสุยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                   ปฏฆิานุสยมูล  จบ 
 
                                       มานานุสยมลู 
 

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๓๑]   มานานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 638 

         มานานุสัย    บุคคล ๓ จําพวก    ยังละไมได  แตวิจิกิจฉานุสัย  
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน   ไมใชละไมได,   มานานุสัย  ปุถชุนยังละไม 
ได   และวิจิกิจฉานุสัย   ก็ยังละไมได. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใดยังละไมได,   มานานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ  ภวราคานสุยาทิมูลี :- 

         มานานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  ภวราคานุสัย  ฯลฯ อวิช- 
ชานุสัย  อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   บุคคลใดยังละไมได,   มานานุสัย    อัน 
บุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                       มานานุสยมูล  จบ  
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                                    ทฏิฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :-  

         [๑๕๓๒]  ทิฏฐานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  วิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  ทิฏฐานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                  ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
 
                                   วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยทิมูลี :- 
         [๑๕๓๓]   วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  ภวราคานุสัย 
ฯลฯ  อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช.  
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          ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,   วิจิกิจฉานุสัย  
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
          อวิชชานุสัย   บุคคล ๓ จําพวก  ยังละไมได    แตวิจิกิจฉานุสัย  
บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน  ไมใชละไมได,   อวิชชานุสัย   ปถุุชนยังละ 
ไมได   ละวิจิกิจฉานุสัย  ปุถุชนก็ยังละไมได. 
                 จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
                                  วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                      ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๓๔]   ภรราคานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,   ภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                      ภวราคานุสยมูล จบ 
                                           เอกมูลกะ จบ  
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                          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล  

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๓๕]   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดละไม 
ได,  มานานุสัย  อันบุคคลน้ันยังละไมได   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,   กามราคานุสัย 
ละปฏิฆานุสัย  อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได   ใชไหม ? 
         มานานุสัย     พระอนาคามียังละไมไดแลว,      แตกามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   พระอนาคามีนั้น   ไมใชละไมได,   มานานุสัย   อัน 
บุคคล ๓ จําพวกยังละไมได   กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย   บุคคล ๓ 
จําพวกก็ยังละไมได. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ   ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐา- 
นุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  บุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ?  
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         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   บุคคล ๒ จําพวก   ยังละไมได  
แตวิจิกิจฉานุสัย   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน    ไมใชละไมได,.   กามรา- 
คานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ปถุุชนยังละไมได   และวิจิกิจฉานุสัย   ปุถชุน 
ก็ยังละไมได. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ันยังละไมได  ใชไหม  ? 
         ใช 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  ภว- 
ราคานุสัย   ฯลฯ   อวิชชานุสัย   บุคคลน้ันยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,   กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   พระอนาคามียังละไมได   แตกามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย   พระอนาคามีนั้นไมใชละไมได,     อวิชชานุสัย    บุคคล  ๓  
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จําพวกละไมไดแลว   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  บุคคล ๓ จําพวก  
ก็ยังละไมได. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูลี  
                           กามราคานุสย-ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                         ทุกมูลกะ  จบ 
 
                    กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                 ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๓๖]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย    และมานานุสัย    อัน 
บุคคลใดละไมได  ทิฏฐานุสัย   ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยัง 
ละไมได  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   บุคคล ๒ จําพวก 
ยังละไมได  แตวิจิกิจฉานุสัย  บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมใชละไมได, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    และมานานุสัย    ปุถชุนยังละไมได  และ 
วิจิกิจฉานุสัย   ปุถชุนก็ยงัละไมได.  
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         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  กามราคานุสัย  
ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได ? 
         ใช. 
               จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                       ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - นานานุสยมูละ   ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         กามราคานุสัย  ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลใดยังละ 
ไมได,  ภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย    อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย    อันบุคคลใดยังละไมได,  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย  อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ? 
         อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   พระอนาคามี   ยังละไมได    แต 
กามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย     พระอนาคามีนั้น     ไมใชละไมได,  
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อวิชชานุสัย   อันบุคคล ๓ จําพวก  ยังละไมได    กามราคานุสัย  ปฏิฆา -   
นุสัย   และมานานุสัย   บคุคล ๓ จําพวก   ก็ยังละไมได. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                     ภวราคานุสยาทิมูล ี
                กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                        ติกมูลกะ จบ 
  
     กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - 
                     ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี  :- 

         [๑๕๓๗]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย  อันบุคคลใดยังละไมได,  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  กามราคานุสัย  
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ปฏิฆานุสัย  มานานุสัยและทิฏฐานุสัย  อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดใชไหม ?  
         ใช   ฯลฯ 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                         วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล จบ 
                                        จตุกกมูลกะ จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                        วิจิกิจฉานุยมูล 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - 
                      ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมลีู :- 

         [๑๕๓๘]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,  ภวราคานุสัย  ฯลฯ   อวิช- 
ชานุสัย  อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลน้ัน  
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ก็ยังละไมได  ใชไหม ?  
         อวิชชานุสัย    และมานานุสัย    พระอาคามียังละไมได    แต 
กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  พระอนาคามี 
นั้น   ไมใชละไมได,    อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และ 
มานานุสัย   บุคคล ๒ จําพวกยังละไมได   แตทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉา- 
นุสัย   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมใชละไมได,  อวิชชานุสัย   ปุถุชน 
ยังละไมได   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย   ปุถชุนก็ยงัละไมได. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยาทิมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ 
 
            กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                            วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ - อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๓๙]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  ฆานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  
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วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได,    อวิชชานุสัย  
อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลใดละไมได,   กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย   ละภวราคานุสัย  อันบุคคลนั้น 
ก็ยังละไมได  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  ๒  มานานุสัย  และภวราคานุสัย   พระอนาคามียังละ 
ไมได   แตกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย    ทฏิฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย 
พระอนาคามีนั้น   ไมใชละไมได,  อวิชชานุสัย  กามราคานุสัย   ปฏิฆา- 
นุสัย    มานานุสัย     และภวราคานุสัย    บุคคล ๒ จําพวก   ยังละไมได 
แตทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมใชละ 
ไมได    อวิชชานุสัย   ปุถชุนยังละไมได   กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย    ปถุุชนก็ยัง 
ละไมได. 
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                        วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                     อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                    อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ  ปจจนิก  
                                 กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๐]   กามราคานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         หรือวา  ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด  กามราคา- 
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

 กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว   ในท่ีใด    มานานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา มานานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,  กามราคา-  
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว    ในที่นัน้      คือท่ีรปูธาตุ 
อรูปธาตุ       กามราคานุสัย     ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือไมละแลว, 
มานานุสัย    อันบุคคลยังไมละ  ในทีน่ี้      คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
และกามราคานุสัย   ก็ยังไมละแลว. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว   ในท่ีใด,    ทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   บุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   กาม- 
ราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกจิฉานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้     คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ       อรูปธาตุ   กามราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง  
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ไมละแลว,    วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  และกามราคานุสัย  
อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นี้   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในท่ีใด,  ภวราคานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   กาม- 
ราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี

กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว   ในท่ีใด,   อวิชชานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,    กาม-  
ราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นี้    คือท่ีทุกขเวทนา 
ที่รูปธาตุ       อรูปธาตุ  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว,  อวิช- 
ชานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว    และกามราคานุสัย    อันบคุคลยังไม 
ละแลว  ในท่ีนี้  คือท่ีเวทนา  ๒   ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  กามราคานุสยมูล  จบ 
 
                                      ปฏิฆานุสยมลู 

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๑]   ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,  มานา- 
นุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   ปฏิฆา- 
นุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   ปฏิ- 
ฆานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   บุคคลน้ันยังไมละแลว  ในท่ีนี้     คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ      อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือท่ีทุกขเวทนา. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานสุยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว    ในทีใ่ด,    ภวราคานุสัย 
อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ปฏิฆา-  
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นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ใชไหม ?  
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสยั   อัน 
บุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาอวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   ปฏิฆา- 
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น ใชไหม ?   
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี ้     คือท่ีเวทนา ๒ 
ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ  ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือไมละแลว    อวิชชานุสัย    อันบคุคลยังไมละแลว   และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นี้    คือท่ีทุกขเวทนา. 
                       จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                       มานานุสยมลู  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๔๒]   มานานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด  ทฏิฐา- 
นุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   บุคคลก็ยงัไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่ใด  มานา- 
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี ้    คือท่ีทุกขเวทนา 
มานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย  อัน 
บุคคลยังไมละแลว   และมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นี้  คือ 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละ แลว ในที่ใด,  ภวราคานุสัย   อัน 
บุคคลก็ยังไมละแลว   ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
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         มานานุสัย    อันบุคคลยังละแลว   ในที่นี้     คือท่ีเวทนา   ๒  
ในกามธาตุ    ภวราคานุสัย    ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, 
มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  และกามราคานุสัย  อันบุคคลยังไม 
ละ  ในท่ีนี ้ คือท่ีรูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่ใด,  มานา- 
นุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี :- 

         มานานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย   อัน 
บุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  มานา- 
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี ้    คือท่ีทุกขเวทนา 
มานานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย  อัน  
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บุคคลยังไมละแลว   และมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้  คือ  
ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ      ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ. 
                       จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                     มานานุสยมูล จบ 
 
                                      ทิฏฐานุสยมลู 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๓]   ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่ใด,   วิจิ- 
กิจฉานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,  ทิฏฐา- 
นุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         ใช   ฯลฯ 
                      จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูล ี
                                    ทฏิฐานุสยมูล  จบ  
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                                    วิจกิิจฉานุสยมลู  

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๕๔๔]  วิจิกิจฉานุสัย      อันบุคคลยังไมละแลว,  ในที่ใด 
ภวราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลยังไมละแลว  ในท่ีนี ้    คือท่ีเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ     ภวราคานุสัย     ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  และภวราคานุสัย  อันบุคคลยังไม 
ละแลว  ในท่ีนี้     คือท่ีรูปธาตุ       อรปูธาตุ. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  วิจิกิจ- 
ฉานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
                     จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   อวิชชานุสัย 
อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.          
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด วิจิกิจ- 
ฉานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
                   จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                วิจิกจิฉานุสยมูล  จบ 
 
                                   ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๕]   ภวราคานุสัย      อันบุคคลยังไมละแลว    ในท่ีใด  
อวิชชานุสัย   อันบุคคลกย็ังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่ใด,   ภว- 
ราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  คือท่ีเวทนา ๓ 
ในกามธาตุ   ภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 660 

อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   และกามราคานุสัย  บุคคลก็ยังไม  
ละแลว  ในท่ีนี้      คือท่ีรูปธาตุ   อรปูธาตุ. 
                      จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ 
 
                           กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๖]  กามราคานุสัย   ละปฏฆิานุสัย   อันบุคคลยังไมละ 
แลว ในที่ใด   มานานุสัย  อันบุคคลท่ียังไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา มานานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด  กามราคา- 
นุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         มานานุสัย      อันบคุคลยังไมละแลว     ในทีน่ี้      คือท่ีรปูธาตุ 
อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  และแลวหรือ 
ยังไมละแลว,   มานานุสัย   และกามราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  
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ในที่นี้    คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว.  
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐา- 
นุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด   กาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี้       คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ไมพึงกลาววา   ละแลว  
หรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย   และกามราคานุสัย   อันบุคคลยังไม 
ละแลว  ในท่ีนี้    คือท่ีเวทนา ๒     ในกามธาตุ    ปฏิฆานุสัย     ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย   และปฏิฆานุสัย  อัน 
บุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี้    คือท่ีทุกขเวทนา   กามราคานุสัย    ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด, 
ภวราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลใดไมละแลว  ในท่ีใด,   กาม- 
ราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว   ใน 
ที่ใด,  อวิชชานุสัย   อันบคุคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,    กาม- 
ราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    อันบคุคลยังไมละแลว   ในที่นี ้      คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว,   อวิชชานุสัย  และกามราคานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว  
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ในที่นี้    คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา   ละแลว  
หรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย   ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลยังไมละแลว   ใน 
ที่นี้    คือท่ีทุกขเวทนา    กามราคานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว. 
           จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี 
                       กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                        ทุกมูลกะ  จบ 
 
                  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                 ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๔๗]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย    อัน 
บุคคลยังไมละแลว,  ในท่ีใด    ทฏิฐานุสัย   ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย    อัน 
บุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว   ใน  
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ที่นั้น ใชไหม ?  
         วิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่นี้ 
คือท่ีรูปธาตุ    อรูปธาตุ       กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมพึง 
กลาววา  และแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย  และ 
มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้   คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ปฏฆิานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย 
และปฏิฆานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว    ในที่นี้      คือท่ีทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย  และมานานุสัย ไมพึงกลาววา  และแลวหรือยังไมละแลว. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละ 
แลว ในที่ใด  ภวราคานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาภวราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,    กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว   ใน 
ที่นั้น ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นั้น  
คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ     กามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย  ไมพึงกลาว 
วา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
   จบ  กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย    ละมานานุสัย   อันบุคคลยังไมละ 
แลว ในที่ใด,  อวิชชานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย    อันบุคคลใดไมละแลว  ในที่ใด,    กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   และมานานุสัย     อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ใน 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    และมานานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่นี้  
คือท่ีรูปธาตุ      อรูปธาตุ        กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   อวิชชานุสัย   กามราคานุสัย    และ 
มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว, ในที่นี้    คือท่ีเวทนา ๒  ในกามธาตุ 
ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,   ในที่นี้      คือท่ี  
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ทุกขเวทนา   กามราคานุสัย    และมานานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลว  
หรือยังไมละแลว. 
               จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                        อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล  จบ 
                                        ติกมูลกะ  จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล 

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมู
ละ 
                     วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๘]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลก็ยังไม 
ละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,   กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย    อันบุคคลก็ยังไม 
ละแลว  ในท่ี นั้น  ใชไหม ?  
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         วิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย     และทิฏฐานุสัย    อันบุคคลยังไมละ  
แลว   ในที่นี ้      คือท่ีรูปธาตุ     อรูปธาตุ       กามราคานุสัย    และปฏ-ิ 
ฆานุสัย    ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย    มานานุสัย    และทิฏฐานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว 
ในที่นี้    คือท่ีเวทนา ๒   ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละ 
แลวหรือยังไมละแลว,  วิจิกิจฉานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และทิฏฐานุสัย   อัน 
บุคคลยังไมละแลว    ในท่ีนี้     คือท่ีทุกขเวทนา    กามราคานุสัย   และ 
มานานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   ฯลฯ 
       จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
       กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ  จบ 
 
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย -  
                                      วจิิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย 
- 
                      วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         [๑๕๔๙]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,   ภวราคานุสัย   อัน  
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บุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  อัน 
บุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   ใชไหม ? 
         มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลยังไมละ 
แลว   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานสุย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย
มูล 
                        อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฎฆิานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจ-  
ฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย    อันบุคคลก็ยัง 
ไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่ใด,    กาม-  
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ราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฎฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย  
อันบุคคลก็ยังไมละแลว   ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อัน 
บุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี้      คือท่ีรูปธาตุ   อรปูธาตุ   กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคล 
ยังไมละแลว  ในที่นี ้   คือท่ีเวทนา  ๒  ในกามธาตุ    ปฏิฆานุสัย   ไม 
พึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย  ปฏิฆานุสัย  ทฏิฐา- 
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้  คือท่ีทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย     และมานานุสัย    ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละ 
แลว. 
         จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                           วิจิกิจฉานุสยมูล   อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                                   วิจิกิจฉานุสยมูล   จบ 
                                     ปญจกมูลกะ  จบ 
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        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -   
                        วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๕๐]  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย     และภวราคานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่ใด, 
อวิชชานุสัย  อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา อวิชชานุสัย    อันบุคคลยังไมละแลว   ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   และ 
ภวราคานุสัย   อันบุคคลก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย    และ 
ภวราคานุสัย     อันบุคคลยังไมละแลว         ในที่นี้         คือท่ีรูปธาตุ 
อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว,  อวิชชานุสยั    กามราคานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีนี ้  คือท่ีเวทนา ๒ ใน 
กามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   และภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือ  
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ยังไมละแลว,  อวิชชานุสยั   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  
อันบุคคลยังไมละแลว  ในที่นี้    คือท่ีทุกขเวทนา  กามราคานุสัย  มานา- 
นุสัย   และภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว  
        จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
               วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
           กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย- 
                       วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                      ฉักกมูลกะ  จบ 
                   อุปปตติฏฐาน  โอกาสวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                 อปุปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  
                                  กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ -  กามราคานุสยมลูะ   ปฏฆิานุสยมลีู :- 

         [๑๕๕๑]   กามราคานุสัย   อันบคุคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  มานานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวามานานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  กาม-  
ราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ไมละแลว  ในท่ีนั้น ใชไหม ? 
         มานานุสัย อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในที่นัน้  คือพระอนาคามี 
ที่รูปธาตุ         อรูปธาตุ   กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว    มานานุสัย    อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว   ในที่นัน้     คือ 
บุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา  ๒      ในกามธาตุ     แตกามราคานุสัย 
บุคคลน้ัน    ยังไมใชไมละแลว ในที่นัน้,   มานานุสัย   อันบุคคลเหลา 
นั้น    ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น   คือบุคคล   ๓    จําพวก           ที่รูปธาตุ 
อรูปธาตุ      กามราคานุสัย     ไมพึงกลาววา      ละแลวหรือยังไมละแลว 
มานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว   และกามราคานุสัย   อัน 
บุคคลเหลานั้น   ยังไมละแลว   ในทีน่ั้น    คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่เวทนา ๒  ในกามธาตุ. 
                      จบ   กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดละแลว  ในท่ีใด,   ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน     ยังไมละแลว    ในท่ีนั้น 
คือบุคคล   ๒   จําพวก    ที่เวทนา  ๒   ในกามธาตุ    แตวิจิกิจฉานุสัย  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 674 

อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  กามราคานุสัย  อัน  
บุคคลน้ัน    ยังไมละแลว    และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยงัไมละ 
แลว  ในที่นัน้  คือปุถุชน    ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย  อันบุคคลนั้น  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว ในท่ีนั้น  คือปุถุชน 
ที่ทุกขเวทนา    ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ      กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,   วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลนั้น   ยังไมละแลว 
ในที่นั้น   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ. 
                    จบ  กามราคานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูล ี
  

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูล ี:- 

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  ภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย  อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย  อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                      จบ กามราคานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ันก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลนั้น  ยังไมละแลว ในท่ีนั้น  คือพระอนา- 
คามี    ที่ทุกขเวทนา    ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ     กามราคานุสัย  ไมพึง 
กลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว,  อวิชชานุสัย    อันบุคคลน้ัน    ยังไม 
ละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ 
แตกามราคานุสัย  อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว  ในท่ีนั้น,  อวิชชา- 
นุสัย    อันบคุคลน้ัน    ยงัไมละแลว   ในที่นั้น   คือบุคคล   ๓   จําพวก 
ที่ทุกขเวทนา      ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ     กามราคานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว,   อวิชชานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว 
และกามราคานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ัน    ยังไมละแลว    ในทีน่ี้       คือ 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ    ที่เวทนา ๒    ในกามธาตุ. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                   กามราคานุสยมูล  จบ  
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                                      ปฏิฆานุสยมลู  

ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

         [๑๕๕๒]   ปฏิฆานุสัย      อันบคุคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
มานานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในที่ใด, ปฏิฆา- 
นุสัย   อันบุคคลน้ัน  ก็ยงัไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                        จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด,    ทิฏฐานุสัย 
ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  กย็ังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว   ในที่นัน้     คือ 
บุคคล  ๒  จําพวก   ที่ทุกขเวทนา   แตวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน 
ยังไมใชไมละแลว   ในทีน่ั้น,   ปฏิฆานุสัย  อันบุคคลนั้น  ยังไมละแลว  
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และวิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลน้ัน    ยงัไมละแลว  ในที่นั้น    คือปุถุชน  
ที่ทุกขเวทนา. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว     ในท่ีใด, 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลน้ัน  ยังไมละแลว ในท่ีนั้น  คือปุถุชน 
ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ      ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ   ปฏิฆานุสัย  ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไม 
ละแลว   และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือ 
บุคคลน้ันนั่นแหละ   ทีทุ่กขเวทนา. 
                     จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         ปฏิฆานุสัย    อันบคุคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด,   ภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว ในที่นัน้ ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         ปฏิฆานุสัย    อันบคุคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด   อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา    อวิชชานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในทีน่ั้น  คือพระอนา- 
คามี    ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ    อรปูธาตุ    ปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว  อวิชชานสุัย  อันบุคคลน้ัน ยังไม 
ละแลว   ในท่ีนั้น  คือบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลน้ัน    ยังไมใชไมละแลว  ในท่ีนั้น    อวิชชานุสัย   อันบุคคล 
นั้น   ยังไมละแลว   ในทีน่ั้น   คือบุคคล  ๓  จําพวก   ที่เวทนา  ๒   ใน 
กามธาตุ    ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ     ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย    อันบุคคลน้ัน    ยังไมละแลว     และ 
ปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  คือบุคคลเหลา 
นั้นนั่นแหละ  ที่ทุกขเวทนา. 
                      จบ  ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ปฏิฆานุสยมูล  จบ  
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                                     มานานุสยมูล  

มานานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๕๓]   มานานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในทีใ่ด, 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  กย็ังไมละแลว  ใน 
ที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  ยงัไมละแลว  ในที่นี้  คือบุคคล 
๓  จําพวก    ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ     ที่รูปธาตุ        อรูปธาตุ    แต 
วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  มานา- 
นุสัย   อันบุคคลน้ัน    ยงัไมละแลว,  และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลน้ัน 
ยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือปุถุชน   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ,   ที่รูป- 
ธาตุ  อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลใดก็ยังไมละแลว  ในท่ีใด, 
มานานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้ ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลน้ัน  ยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือปุถุชน 
ที่ทุกขเวทนา      มานานุสัย   ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว,  และมานานุสัย   อันบุคคล  
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นั้น    ยังไมละแลว   ในทีน่ั้น    คือบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา  ๒  
ในกามธาตุ  ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
                      จบ  มานานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูล ี
 

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 

         มานานุสัย    อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในทีใ่ด,  ภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละเเลว    ในที่นั้น    คือ 
บุคคล  ๔  จําพวก    ที่เวทนา    ๒  ในกามธาตุ   ภวราคานุสัย   ไมพึง  
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   มานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  ยัง 
ไมละแลว,   และภวราคานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว   ในที ่
นั้น  คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ทีร่ปูธาตุ   อรูปธาตุ. 
         ก็หรือวา  ภวราคานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด,  
มานานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มานานุสยมูละ   ภวราคานุสยมูลี  
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :-  

         มานานุสัย   อันบุคคลใด   ยังไมละแลว   ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในที่นัน้ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย      อันบคุคลใดยังไมละแลว     ในท่ีใด  
มานานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้    คือ 
บุคคล     จําพวก    ที่ทุกขเวทนา  มานานุสัย  ไมมีกลาววา    ละแลว 
หรือยังไมละแลว  อวิชชานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว, และ 
มานานุสัย   บุคคลเหลานั้น  ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  คือบุคคลเหลาน้ัน 
นั่นแหละ   ที่เวทนา  ๒  ในกามธาตุ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
                     จบ  มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                  มานานุสยมูล  จบ 
 
                                    ทฏิฐานุสยมูล 

ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๕๔]   ทิฏฐานสุัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว     ในท่ีใด,  
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วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลนั้น  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลใด    ยังไมละแลว  ในที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         ใช ฯลฯ 
                    จบ  ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกจิฉานุสยมูลี 
                                   ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
 
                                   วิจกิิจฉานุสยมลู 

วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี:- 

         [๑๕๕๕]   วิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
ภวราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว   ในท่ีนั้น  ใชไหม ?  
         วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว ในท่ีนั้น  คือปุถุชน 
ที่เวทนา  ๓     ในกามธาตุ   ภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว,  และภวราคา- 
นุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ.  
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         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด,  
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ภวราคานุลัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  คือ 
บุคคล  ๓  จําพวก    ทีรู่ปธาตุ    อรูปธาตุ   แตวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคล 
เหลาน้ัน   ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  ภวราคานุสัย    อันบุคคลน้ัน 
ยังไมละแลว   และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ยงัไมละแลว  ในที่นั้น 
คือปุถุชน    ที่รูปธาตุ  อรปูธาตุ. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูล ี
   

วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลใด  ยังไมละแลว ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว ในที่นัน้ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลนั้น   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว   ในที่นัน้    คือ 
บุคคล  ๓  จําพวก     ที่เวทนา  ๓    ในกามธาตุ    ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ 
แตวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน     ยังไมใชไมละแลว    ในท่ีนั้น, 
อวิชชานุสัย     อันบุคคลเหลาน้ัน     ยงัไมละแลว     และวิจิกิจฉานุสัย  
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อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือปุถุชน    ในเวทนา  ๓  ใน  
กามธาตุ  ในรูปธาตุ  ในอรูปธาตุ. 
                    จบ  วิจิกิจฉานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                 วิจิกิจฉานุสยมูล  จบ 
 
                                   ภวราคานุสยมูล 

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๕๖]   ภวราคานุสัย    อันบคุคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด, 
อวิชชานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนัน้  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย     อันบุคคลใดก็ยัง ไมละแลว   ในที่ใด, 
ภวราคานุสัย  อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือ 
บุคคล  ๔   จําพวก   ที่เวทนา  ๓   ในกามธาตุ    ภวราคานุสัย   ไมพึง 
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย  อันบุคคลเหลานั้น ยังไม  
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ละแลว   และภวราคานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในที่นั้น  
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ. 
                       จบ  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
                                    ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                       เอกมูลกะ  จบ 
 
                          กามราคานุสย - ปฏฆิานุสยมูล 

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :-  

         [๑๕๕๗]   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลใดยังไม 
ละแลว  ในท่ีใด  มานานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว   ในท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  มานานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในที่ใด,  กาม- 
ราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังไมละแลวในที่นั้นใชไหม ? 
         มานานุสัย    อันบุคคลนั้น   ยังไมละแลว   ในท่ีนั้น    คือพระ- 
อนาคามี     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ      กามราคานุสัย    และปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว,   มานานุสัย   อันบุคคลน้ัน  
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ยังไมละแลว    ในที่นั้น     คือบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที่เวทนา      ๒  
ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน,   ยังไมใชไมละแลว  ใน 
ที่นั้น,    ปฏฆิานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว  มานานุสัย 
อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคล  ๓  จําพวก    ที ่
รูปธาตุ       อรูปธาตุ    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว     มานานุสัย    และกามราคานุสัย    อันบุคคล 
เหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในที่นั้น  คือบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่เวทนา   ๒ 
ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  มานานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 

         กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลวในที่ใด, 
ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน  กย็ังไมละแลว ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  กามรา- 
คานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว ในที่นัน้ ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลน้ัน  ยังไมละแลว ในท่ีนั้น  คือปุถุชน 
ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ      กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  
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ละแลวหรือยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย   และกามราคานุสัย    อันบุคคล  
นั้น   ยังไมละแลว  ในทีน่ั้น   บุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา    ๒  ใน 
กามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว  วิจิกิจฉา- 
นุสัย    และปฏิฆานุสัย     อันบุคคลน้ัน    ยังไมละแลว   ในที่นัน้    คือ 
บุคคลน้ันนั่นแหละ     ทีทุ่กขเวทนา      กามราคานุสัย    ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว. 
          จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ทฏิฐานุสยาทิมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    และปฏิฆานุสัย    อันบุคคลใด    ยังไมละแลว 
ในที่ใด,    ภวราคานุสัย     อันบุคคลน้ัน     ก็ยังไมละแลว     ในท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   ภวราคานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลน้ัน  ก็ยงัไมละแลว  ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
            จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี  
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :-  

         กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย  อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, 
อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ันก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว     ในที่ใด  
กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   อันบคุคลน้ันก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น, 
ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในทีน่ั้น  คือพระอนา- 
คามี ที่รูปธาตุ      อรูปธาต  ุ กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว   อวิชชานุสยั  อันบุคคลนั้นยังไมละแลว  ในท่ี 
นั้น   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ  ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ   แตกามราคา- 
นุสัย   อันบุคคลน้ันยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,   ปฏิฆานุสัย   ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ันยังไมละ 
แลว  ในที่นัน้   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่ทุกขเวทนา   แตปฏฆิานุสัย 
อันบุคคลน้ันยังไมใชไมละแลว  ในท่ีนั้น,  กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว   อวิชชานุสยั  อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว 
ในที่นั้น   คือบุคคล  ๓  จําพวก  ที่รูปธาตุ     อรปูธาตุ    กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย 
และกามราคานุสัย   อันบคุคลเหลาน้ันยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  คือบุคคล  
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เหลาน้ันนั่นแหละ  ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา  
ละแลวหรือยังไมละแลว  อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
ยังไมละแลว   ในที่นั้น    คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ      ที่ทุกขเวทนา 
กามราคานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
             จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูล ี
                          กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล  จบ 
                                         ทุกมูลกะ  จบ 
 
                   กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล 

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                 ทิฎฐานุสยาทิมูลี :- 

         [๑๕๕๘]   กามราคานุสัย    ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อัน 
บุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  ทิฏฐานุสัย  ฯลฯ   วิจิกิจฉานุสัย   อัน 
บุคคลน้ันก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  วิจิกิจฉานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว  
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ในที่นั้น  ใชไหม ?  
         วิจิกิจฉานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ันยังไมละแลว 
ในที่นั้น   คือปุถุชน  ที่รปูธาตุ     อรปูธาตุ       กามราคานุสัย     และ 
ปฏิฆานุสัย     ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว    วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย    และมานานุสัย    อันบุคคลน้ันยังไมละแลว    ในที่นั้น 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละ  ทีเ่วทนา  ๒    ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย  ไมพึง 
กลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว     วิจิกิจฉานุสัย      ละปฏฆิานุสัย 
อันบุคคลน้ันยังไมละแลว  ในที่นั้น  คือบุคคลน้ันน่ันแหละ    ที่ทุกข- 
เวทนา   กามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว. 
                จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                       ทิฏฐานุสยาทิมูล ี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี :- 
         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลใดยังไม 
ละแลว   ในท่ีใด,   ภวราคานุสัย   บุคคลน้ันก็ยังไมละแลว    ในท่ีนั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    ภวราคานุสัย     อันบุคคลใดยังไมละแลว   ในท่ีใด,  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว  
ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         มานานุสัย   อันบุคคลยังไมละแลว   กามราคานุสัย  และปฏิฆา- 
นุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
               จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                      ภวราคานุสยมูล ี
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย   ปฏฆิานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลใดยังไม 
ละแลว  ในท่ีใด,  อวิชชานุสัย   อันบคุคลน้ันก็ยังไมละแลว    ในที่นั้น 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย      อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว 
ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในท่ีนั้น 
คือพระอนาคามี  ที่รูปธาตุ   อรูปธาตุ     กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย   และมานานุสัย  
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อันบุคคลน้ันยังไมละแลว  ในที่นั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒  
ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย   อันบุคคลน้ันยังไมใชไมละแลว    ในที่  
นั้น,    ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ันยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ที ่
ทุกขเวทนา   แตปฏิฆานุสัย   อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในที่นัน้ก็หาไม 
กามราคานุสัย,   และมานานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว 
อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ันยังไมละแลว  ในที่นั้น 
คือบุคคล  ๓  จําพวก        ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    กามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย      ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว     อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย  และมานานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ันยังไมละแลว  ในที่นั้น 
คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ    ปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย   และปฏิฆานุสัย 
อันบุคคลเหลาน้ันยังไมละแลว   ในท่ีนั้น   คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
ที่ทุกขเวทนา     กามราคานุสัย   และมานานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว. 
              จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ 
                                        อวิชชานุสยมูล ี
               กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ 
                                       ติกมูลกะ  จบ  
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        กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสยมูล  

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - 
                    ทิฏฐานุสยมูละ  วิจิกิจฉานุสยมูลี :- 

         [๑๕๕๙]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทิฏฐา- 
นุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว    ในท่ีใด,  วิจิกิจฉานุสัย   บุคคลน้ันก็ 
ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   วิจิกิจฉานุสัย      อันบุคคลใด ยังไมละแลว   ในที่ใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  และทฏิฐานุสัย   บุคคลน้ันก็ยัง 
ไมละแลว  ในที่นั้น ใชไหม ? 
         วิจิกิจฉานุสัย   มานานุสัย   และทิฏฐานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยัง 
ไมละแลว  ในที่นั้น   คือปุถุชน  ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ    กามราคานุสัย 
และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว   วิจิกิจฉานุสัย 
กามราคานุสัย   มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย  อันบุคคลนั้น  ยังไมละแลว 
ในที่นั้น  บุคคลน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ  ปฏิฆานุสัย 
ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว    วิจิกิจฉานุสัย    ปฏฆิานุสัย 
และทิฏฐานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคลน้ัน  
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นั่นแหละ   ที่ทุกขเวทนา  กามราคานุสัย   และมานานุสัย ไมพึงกลาววา  
ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ 
                                       วิจิกิจฉานุสยมูล ี
      กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล  จบ 
                                      จตุกกมูลกะ จบ 
 
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                     วจิิกิจฉานุสยมูล 
 

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา- 
                      นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทมิูลี :- 

         [๑๕๖๐]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใดยังไมละแลว  ในท่ีใด,  ภวราคานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา ภวราคานุสัย   อันบุคคลใด     ยังไมละแลว  ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลน้ัน  ก็ยังไมละแลว  ในที่นัน้  ใชไหม ?  
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         ภวราคานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมละแลว  
ในที่นั้น   คือบุคคล  ๓  จําพวก   ที่รปูธาตุ     อรปูธาตุ   แตทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลเหลาน้ัน   ยังไมใชไมละแลว   ในที่นั้น, 
กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว 
ภวราคานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   บุคคลน้ัน 
ยังไมละแลว  ในที่นั้น   คือปุถุชน   ทีร่ปูธาตุ    อรูปธาตุ    กามราคา- 
นุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา   ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                       วิจิกิจฉานุสยมูละ  ภวราคานุสยมูลี 
 

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา - 
นุสยมูละ-  อวิชชานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทิฏฐานุสัย     และ 
วิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลใด   ยังไมละแลว   ในที่ใด,   อวิชชานุสัย   อัน 
บุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี.  
         ก็หรือวา  อวิชชานุสัย    อันบุคคลใด    ยังไมละแลว    ในท่ีใด, 
กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  
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อันบุคคลน้ันก็ยังไมละแลว  ในที่นั้น  ใชไหม ?  
         อวิชชานุสัย     และมานานุสัย     อันบุคคลน้ัน     ยังไมละแลว 
ในที่นั้น    คือพระอนาคามี     ที่รูปธาตุ    อรูปธาตุ        แตทิฏฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไมใชไมละแลว   ในที่นั้น,   กาม- 
ราคานุสัย     และปฏิฆานุสัย    ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว 
อวิชชานุสัย   และมานานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยังไมละแลว    ในท่ีนั้น 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละ    ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ   แตกามราคานุสัย 
ทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย   อันบคุคลน้ัน ยังไมใชไมละแลว  ใน 
ที่นั้น,  ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววาละแลวหรือยังไมละแลว  อวิชชานุสัย 
อันบุคคลน้ัน    ยังไมละแลว    ในทีน่ั้น    คือบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที ่
ทุกขเวทนา   แตปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคล 
นั้น  ยังไมใชไมละแลว    ในที่นั้น,     กามราคานุสัย   และมานานุสัย 
ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย    และมานานุสัย 
อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคล ๒ จําพวก    ที ่
รูปธาตุ   อรปูธาตุ         แตทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย    อันบุคคล 
เหลาน้ัน   ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น,  กามราคานุสัย  และปฏฆิานุสัย 
ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว    อวิชชานุสัย    กามราคานุสัย 
และมานานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา  ๒    ในกามธาตุ    แตทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลเหลาน้ัน      ยังไมใชไมละแลว    ในท่ีนั้น,  
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ปฏิฆานุสัย     ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว      อวิชชานุสัย  
และปฏิฆานุสัย   อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น   คือบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ    ที่ทกุขเวทนา    แตทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย 
อันบุคคลเหลาน้ัน   ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  กามราคานุสัย  และ 
มานานุสัย     ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว      อวิชชานุสัย 
มานานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว 
ในที่นั้น   คือปุถุชน     ทีรู่ปธาตุ     อรูปธาตุ      กามราคานุสัย   และ 
ปฏิฆานุสัย     ไมพึงกลาววา     ละแลวหรือยังไมละแลว     อวิชชานุสัย 
กามราคานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลน้ัน 
ยังไมละแลว    ในที่นั้น    คือบุคคลน้ันนั่นแหละ     ที่เวทนา ๒    ใน 
กามธาตุ   ปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรอืยังไมละแลว  อวิชชา  
นุสัย   ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยัง 
ไมละแลว   ในที่นั้น    คือบุคคลน้ันนั้นแหละ   ที่ทุกขเวทนา     กาม 
ราคานุสัย   และมานานุสัย  ไมพึงกลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
                    วิจิกิจฉานุสยมูละ    อวิชชานุสยาทิมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -  
                                วิจิกจิฉานุสยมูล  จบ 
                                 ปญจกมูลกะ  จบ  
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         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย -   
                        วิจิกิจฉานุสย  -  ภวราคานุสยมูล 

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                   วิจิกิจฉานุสย  ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูลี :- 

         [๑๕๖๑]   กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย 
วิจิกิจฉานุสัย   และภวราคานุสัย   อันบุคคลใด    ยงัไมละแลว   ในที่ใด, 
อวิชชานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   อวิชชานุสัย    อันบคุคลใด    ยังไมละแลว    ในที่ใด 
กามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย    มานานุสัย    ทฏิฐานุสัย    วิจิกิจฉานุสัย 
และภราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ก็ยังไมละแลว  ในท่ีนั้น  ใชไหม ? 
         อวิชชานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยัง 
ไมละแลว   ในที่นั้น    คือพระอนาคามี     ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ     แต 
ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยังไมใชไมละแลว   ใน 
ที่นั้น    กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย   ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยัง 
ไมละแลว   อวิชชานุสัย   และมานานุสัย    อันบุคคลนั้น    ยังไมละแลว 
ในที่นั้น   คือบุคคลน้ันนั่นแหละ    ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   แตกาม-  
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ราคานุสัย   ทิฏฐานุสัย    ละวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไมใชไมละ  
แลว  ในที่นัน้,  ปฏิฆานุสัย   และภวราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลว 
หรือยังไมละแลว   อวิชชานุสัย   อันบคุคลน้ัน   ยังไมละแลว   ในที่นั้น 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละ    ที่ทุกขเวทนา      แตปฏิฆานุสัย     ทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน   ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  กาม- 
ราคานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือ 
ยังไมละแลว   อวิชชานุสยั   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   อันบุคคล 
เหลาน้ัน    ยงัไมละแลว   ในที่นั้น    คือบุคคล ๒ จําพวก     ที่รปูธาตุ 
อรูปธาตุ         แตทิฏฐานุสัย     และวิจิกิจฉานุสัย     อันบุคคลเหลาน้ัน 
ยังไมใชไมละแลว   ในทีน่ั้น,   กามราคานุสัย   และปฏิฆานุสัย    ไมพึง 
กลาววา   ละแลวหรือยังไมละแลว   อวิชชานุสัย    กามราคานุสัย   และ 
มานานุสัย    อันบุคคลเหลาน้ัน    ยังไมละแลว    ในน้ัน    คือบุคคล 
เหลาน้ันนั่นแหละ   ที่เวทนา ๒     ในกามธาตุ   แตทิฏฐานุสัย   และ 
วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลเหลาน้ัน  ยังไมใชไมละแลว  ในที่นั้น,  ปฏิฆา- 
นุสัย     และภวราคานุสัย     ไมพึงกลาววา      ละแลวหรือยังไมละแลว 
อวิชชานุสัย    และปฏิฆานุสัย    อันบคุคลเหลาน้ัน   ยังไมละแลว   ใน 
ที่นั้น     คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     ที่ทุกขเวทนา     แตทฏิฐานุสัย 
และวิจิกิจฉานุสัย    อันบคุคลเหลาน้ัน     ยังไมใชไมละแลว  ในท่ีนั้น, 
กามราคานุสัย   มานานุสัย   และภวราคานุสัย   ไมพึงกลาววา    ละแลว 
หรือยังไมละแลว   อวิชชานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   วิจิกจิฉานุสัย  
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และภวราคานุสัย    อันบคุคลน้ัน   ยังไมละแลว    ในที่นั้น   คือปุถุชน 
ที่รูปธาตุ     อรูปธาตุ      กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย  ไมพึงกลาววา 
ละแลวหรือยังไมละแลว     อวิชชานสุัย     กามราคานุสัย     มานานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคลนั้น   ยังไมละแลว    ในท่ีนั้น 
คือบุคคลน้ันน่ันแหละ   ที่เวทนา ๒   ในกามธาตุ   ปฏิฆานุสัย   และ 
ภวราคานุสัย     ไมพึงกลาววา    ละแลวหรือยังไมละแลว   อวิชชานุสัย 
ปฏิฆานุสัย   ทิฏฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย   อันบุคคลน้ัน  ยังไมละแลว 
ในที่นั้น     คือบุคคลน้ันนั่นแหละ      ที่ทุกขเวทนา     กามราคานุสัย 
มานานุสัย  และภวราคานุสัย  ไมพึงกลาววา  ละแลวหรือยังไมละแลว. 
       จบ  กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - 
              วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ  อวิชชานุสยมูล ี
         กามราคานุสย - ปฏฆิานุสย - มานานุสย - ทฏิฐานุสย - 
                      วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล  จบ 
                                     ฉักกมูลกะ จบ 
               อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                   ปหีนวาระ  จบ  
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                                      อปุปชชนวาระ  
                       อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  อนุโลม 
                                    กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ  ปฏิฆานุสยมูลี :- 

         [๑๕๖๒]   กามราคานุสัย  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด,  ปฏิฆานุสัย 
ก็ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย    ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
ก็ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
        ใช. 
                      จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี
 

กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูลี :- 

          กามราคานุสัย     ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด    มานานุสัย  ก็ยอม 
เกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
          ใช.  
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         ก็หรือวา  มานานุสัย    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด    กามราคานุสัย  
ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         มานานุสัย     ยอมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี     แตกามราคานุสัย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอนาคามีนั้น,     มานานุสัย   ยอมเกิดข้ึน   และ 
กามราคานุสัย   ก็ยอมเกิดข้ึนแกบุคคล ๓ จําพวก   ( พึงใหพิสดาร) 
                   จบ  กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
                               กามราคานุสยมูล  จบ 
                              (นักศึกษาพึงใหพิสดาร) 
                   อุปปตติฐานปุคคลวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 703 

                     อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  
                                   กามราคานุสยมูล 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมลูะ   ปฏฆิานุสยมลีู :- 

         [๑๕๖๓]   กามราคานุสัย   ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด,  ปฏิฆา- 
นุสัย    ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ปฏิฆานุสัย   ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด,   กามราคานุสัย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ  กามราคานุสยมูละ  ปฏิฆานุสยมูล ี

กามราคานุสยมูละ   มานานุสยมูลี :- 

         กามราคานุสัย    ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด,  มานานุสัย  ก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         กามราคานุสัย    ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี    แตมานานุสัย 
ยอมเกิดข้ึนแกพระอนาคามีนั้น     กามราคานุสัย   ยอมไมเกิดข้ึน   และ 
มานานุสัย   ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอรหันต.  
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         ก็หรือวา   มานานุสัย   ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด,  กามราคานุสัย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ใช   (พึงใหพิสดาร) 
                        จบ กามราคานุสยมูละ  มานานุสยมูล ี
                                 (นักศึกษาพึงใหพิสดาร) 
                      อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                    อุปปชชนวาระ  จบ  
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                                       ธาตุวาระ  
                               ปุจฉาวาระ  อนุโลม 
                                     กามธาตุมูล 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - กามธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๔]  เม่ือบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงกามธาตุ     อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ     เขาถึงรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่อง 
เทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่อง 
เทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ?  
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กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุมลีู :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนสุัยดับไปเทาไร ? 

เอกมูลกะ   ทวิมูลี - กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
อรูปธาตุ    อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช  
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รูปธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   มีอนุสัย  
ดับไปเทาไร ? 
                                         รูปธาตุมูล 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - รูปธาตุมลูะ  รูปธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๕]   เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

รูปธาตุมลูะ    กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ  เขาถึงกามธาตุ   อนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

รูปธาตุมลูะ  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ     เขาถึงอรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่อง 
เทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร.  

รูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ       อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 708 

รูปธาตุมลูะ   น   รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยดับไปเทาไร ? 

รูปธาตุมลูะ   น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

เอกมูละ  ทวิมูลี - รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

รูปธาตุมลูะ   น   รูปธาตุ - น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุ    ภูมทิี่ไมใช 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ?  
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รูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
รูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 
                                        อรูปธาตุมูล 
  

เอกมุลกะ  เอกมูลี - อรูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๖]   เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ    เขาถึงกามธาตุ      อนุสัยนอนเนื่อง 
เทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ   รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่อง 
เทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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อรูปธาตุมูละ   น   กามธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ     อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ   น   รูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ   น   อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ     อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - อรูปธาตุมูละ น  กามธาตุ - อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ภูมทิี่ไมใช  
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อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย   
ดับไปเทาไร ? 

อรูปธาตุมูละ น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ภูมิที่ไมใช 
รูปธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 
                                  ปุจฉาวาระปฏิโลม 
                                    น   กามธาตุมูล 

เอกมูลกะ    เอกมูลี - น   กามธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๗]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  เขาถึงกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร        อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร      อนุสยัดับไป 
เทาไร ? 

น   กามธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ      อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ?  
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น  กามธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ     อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 

น  กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 

น   กามธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  
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ไมใชอรูปธาตุ        อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุมูละ  น   กามธาตุ   น  รปูธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร      อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 
                                       น  รูปธาตุมลู 
 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - น  รูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๘]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ?  
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น  รูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงรูปธาตุ       อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุมูละ   อรูปธาตุมลีู :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงอรูปธาตุ.    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสยัดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 

น   รูปธาตุมูละ   น   รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 
น  รูปธาตุมลูะ  น  อรูปธาตุมูลี :- 
         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร      อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น   รูปธาตุมูละ   น   รูปธาตุ - น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ       เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร     อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร      อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 
                                       น  อรูปธาตุมูล 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - น  อรูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๖๙]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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น  อรูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนสุัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ  เขาถึงอรูปธาตุ    อนุสัย 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนสุัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ   น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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เอกมูลกะ ทวิมูลี  - น  อรูปธาตุมูละ น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร     อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร     อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  อรูปธาตุมูละ   น   กามธาตุ - น  รปูธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร      อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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                                   ปุจฉาวาระปฏิโลม  
                                 กามธาตุ - อรูปธาตุมูล 

ทุกมูลกะ  เอกมูลี - น  กามธาตุ  น  อรูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๐]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรปูธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น   กามธาตุ   น   อรูปธาตุมลูะ   รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
รูปธาตุ    อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

น   กามธาตุ   น  อรูปธาตุมลูะ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ?  
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น  กามธาตุ   น  อรูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุมูลี :-   

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ   น  อรูปธาตุมลูะ   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ   น  อรูปธาตุมลูะ  น  อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชอรูปธาตุ     อนุสยันอนเนื่องเทาไร    อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุ - น 
                            อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิ  
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ที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรปูธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนสุัยไม  
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ    ไมใชอรปูธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ - น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรปูธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

ทุกมูลกะ  เอกมูลี - น  รูปธาตุ - อรูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๑]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรปูธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ       อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ       ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
รูปธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร     อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ      ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
อรูปธาตุ     อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัย 
ดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  
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อนุสัยดับไปเทาไร ?  

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชอรูปธาตุ     อนุสยันอนเนื่องเทาไร    อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น 
                            อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรปูธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร   อนสุัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  รูปธาตุ   น  อรูปธาตุมูละ   น  รูปธาตุ   น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ    ไมใชอรปูธาตุ   อนุสยันอนเนื่องเทาไร    อนุสยัไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    ไมใชอรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรปูธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ? 
                               น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูล 
 

ทุกมูลกะ  เอกมูลี - กามธาตุ - น  รูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๒]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร     อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ  เขาถึงรูปธาตุ 
อนุสัยนอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงอรูป- 
ธาตุ     อนุสยันอนเนื่องเทาไร   อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดับไป 
เทาไร ?  
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น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร     อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชอรูปธาตุ     อนุสยันอนเนื่องเทาไร    อนุสยัไมนอนเน่ืองเทาไร 
อนุสัยดับไปเทาไร ? 

ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น 
                             อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรปูธาตุ     อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร   อนุสัยดับไปเทาไร ?  
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น  กามธาตุ-  น  รปูธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น   อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ  เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ    อนุสัยนอนเนื่องเทาไร  อนุสัยดบัไป 
เทาไร ? 

น   กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ  
ที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรปูธาตุ      อนุสัยนอนเนื่องเทาไร    อนุสัยไม 
นอนเน่ืองเทาไร  อนุสัยดบัไปเทาไร ? 
                                จบ  ปญหาวาระ  ปจจนิก 
 
                                    วสิัชนาวาระอนุโลม 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - กาธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๓]   เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงกามธาตุ   บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   อนุสัยทัง้หลาย  
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ที่ดับไป  ยอมไมมี.  

กามธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ     เขาถึงรูปธาตุ     บางคนมีอนุสัย  ๗ 
นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

กามธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ    เขาถึงอรูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  
อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

กามธาตุละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ    บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

กามธาตุมูละ  น รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     บางคน  
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มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓  
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

กามธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ    บางคน 
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใช 
อรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

กามธาตุมูละ  น   รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุไมใชอรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ 
ดับไป  ยอมไมมี.  
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กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใช 
รูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย  ๗  นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - รูปธาตุมลูะ  รูปธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๔]   เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

รูปธาตุมลูะ    กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ    เขาถึงกามธาตุ     มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

รูปธาตุมลูะ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ     เขาถึงอรูปธาตุ     บางคนมีอนุสัย ๗ 
นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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รูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ    บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

รูปธาตุมลู   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

รูปธาตุมลูะ  น  อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย  นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - รูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูป- 
ธาตุ     บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง     บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  
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บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี  

รูปธาตุมลูะ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุ   ไมใชอรูป- 
ธาตุ   มีอนุสยั ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

รูปธาตุมลูะ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง   บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  เอกมูลี - อรูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๕]   เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ   กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงกามธาตุ    มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน 
นอนเน่ือง    อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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อรูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   การเขาถึงรูปธาตุ   ยอมไมมี บุคคล 
ผูจุติจากรูปธาตุนั้น    เมื่อเกิดในเบ้ืองตํ่า     ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น   ม ี
อนุสัย ๗ เทาน้ัน  นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ  น   กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชรปูธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ  น   รูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ  มีอนุสัย ๗ 
เทาน้ัน  นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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เอกมูลกะ  ทวิมูลี - อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ   การเขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใช 
อรูปธาตุ    ยอมไมมี    บคุคลท่ีจุติจากอรูปธาตุนั้น    เมื่อเกิดในเบ้ืองตํ่า 
ยอมเขาถึงกามธาตุเทาน้ัน   อนุสัย ๗ เทาน้ัน   ยอมนอนเนื่อง   อนุสัย 
ที่ดับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ      ไมใช 
อรูปธาตุ   มอีนุสัย ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง   อนุสัยทีด่ับไป  ยอมไมมี. 

อรูปธาตุมูละ   น   กามธาตุ   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใช 
รูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย  ๕  นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ เอกมูลี - น  กามธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๖]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  เขาถึงกามธาตุ 
มีอนุสัย  ๗ เทาน้ัน   นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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น  กามธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย  ๗  นอนเนื่อง    บางคนมีอนุสัย  ๕  นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  กามธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย  ๗  นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     บางคนมีอนุสัย  ๗  นอน 
เนื่อง    บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง     บางคนมีอนุสัย  ๓  นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง  บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี.  
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น  กามธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ    มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอม 
ไมมี. 

น  กามธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี.  
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เอกมูลกะ  เอกมูลี - น  รูปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :-  

         [๑๕๗๗]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  เขาถึงกามธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ 
ดับไป   ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงรูปธาตุ     บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงอรูปธาตุ   บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น   รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗  นอนเน่ือง    บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี.  
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น  รูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุมลีู :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ        เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง    บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง    บางคน 
มีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย  ๗ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง    บางคน 
มีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ       เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย  ๕ นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ       เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ      บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง       บางคนมีอนุสัย  ๕ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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น  รูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  รูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย  ๕ นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลีู :- 

         [๑๕๗๘]  เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ 
ดับไป  ยอมไมมี. 

น  อรูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงรูปธาตุ    บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  อรูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ   เขาถึงอรูปธาตุ    บางคนมี 
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย  ๕ นอนเน่ือง  บางคนมีอนุสัย  ๓ 
นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  อรูปธาตุมูละ  น   รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ      เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง  บางคนมี 
อนุสัย  ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  อรูปธาตุมูละ   น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ 
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง   บางคนมี 
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง    อนสุัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

เอกมูลกะ  ทวิมูลี - น  อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยท่ีดับไป   ยอมไมมี.  
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น  อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ 
ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย  ๕ นอน 
เนื่อง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  อรูปธาตุมูละ  น   กามธาตุ - น  รปูธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรปูธาตุ    เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ 
ไมใชรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง    บางคนมีอนุสัย  ๕ นอน 
เนื่อง  บางคนมีอนุสัย  ๓ นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

ทุกมูลกะ  เอกมูลี - น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๗๙]  เม่ือบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรปูธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ   มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอม 
ไมมี. 

น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
รูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง    บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี.  
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น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ      ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
อรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ   น   กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ     บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง     บางคนมีอนุสัย  ๕ 
นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย  ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ    เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ      บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง      บางคนมีอนุสัย  ๕ 
นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง    อนุสยัที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ- น   อรูปธาตุมลูะ   น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชอรูปธาตุ     บางคนมีอนุสัย    นอนเน่ือง    บางคนมีอนุสัย  ๕ 
นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยท่ีดับไป   ยอมไมมี.  
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ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุ - น  อรูปธาตุมลูะ น กามธาตุ - น  
                             อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรปูธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง  บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง    บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง    อนุสัยที่ดับไป 
ยอมไมมี. 

น   กามธาตุ - น   อรูปธาตุมูละ   น   รูปธาตุ - น   อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   มีอนุสยั ๗ เทาน้ัน  นอนเน่ือง  อนุสัย 
ที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น   กามธาตุ - น   อรูปธาตุมูละ   น   กามธาตุ - น   รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรปูธาตุ   บางคนมีอนุสัย   ๗  นอนเน่ือง   บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง    อนุสัยที่ดับไป 
ยอมไมมี.  
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ทุกมูลกะ - เอกมูลี - น  รูปธาตุ - น  อรุปธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :-   

         [๑๕๘๐]  เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ    ไมใชอรปูธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ     ไมใชอรูปธาตุ     เขาถึง 
รูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงอรูป- 
ธาตุ     บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง     บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชกามธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง      บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :-   

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชรูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูล - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง  บางคนมีอนุสัย ๕  นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น 
                             อรูปธาตุมูละ :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชกามธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคน 
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง    บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง    อนุสัยที่ดับไป 
ยอมไมมี. 

น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูละ  น  รูปธาตุ - น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ   ไมใชอรูปธาตุ  เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมี  
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อนุสัย  ๕ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง     อนุสัยท่ีดับไป 
ยอมไมมี.  

น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูละ  น  กามธาตุ   น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ  เขาถึงอรูป- 
ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ   บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคนมี 
อนุสัย ๕ นอนเน่ือง      บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง     อนุสัยที่ดับไป 
ยอมไมมี. 

ทุกมูลกะ  เอกมูลี - น  กามูธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  กามธาตุมูลี :- 

         [๑๕๘๑]   เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรปูธาตุ 
เขาถึงกามธาตุ   มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง    อนุสัยที่ดับไป   ยอม 
ไมมี. 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ     รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ   การเขาถึง 
รูปธาตุยอมไมมี    บุคคลนั้น    เมื่อเกิดในเบ้ืองตํ่า     ยอมเขาถึงกามธาตุ 
เทาน้ัน  มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน  นอนเน่ือง  อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี.  
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น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  อรูปธาตุมูลี :-  

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงอรูป 
ธาตุ      บางคนมีอนุสัย  ๗ นอนเน่ือง      บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง 
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น   กามธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชกามธาตุ   บางคนมีอนุสัย  ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๕ นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชรูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง   บางคนมีอนุสัย   ๕  นอน 
เนื่อง   บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ    เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชอรูปธาตุ   มีอนุสัย  ๗ เทาน้ัน   นอนเน่ือง   อนุสัยที่ดับไป   ยอม 
ไมมี.  
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ทุกมูลกะ  ทวิมูลี - น  กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  กามธาตุ - น  
                            รูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ    การเขาถึง 
ภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ     ยอมไมมี    บุคคลน้ันเมื่อเกิดใน 
เบื้องตํ่า      ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น     มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน     นอนเนื่อง 
อนุสัยที่ดับไป  ยอมไมมี. 

น   กามธาตุ - น  รปูธาตุมูละ  น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุมูลี :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ    ไมใชรูปธาตุ     เขาถึงภูมิ 
ที่ไมใชรูปธาตุ  ไมใชอรูปธาตุ   มีอนุสยั ๗ เทาน้ัน  นอนเน่ือง  อนุสัย 
ที่ดับไป   ยอมไมมี. 

น  กามธาตุ   น  รปูธาตุมูละ  น  กามธาตุ  น  รูปธาตุมลีู :- 

         เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ  ไมใชรูปธาตุ   เขาถึงภูมิที่ 
ไมใชกามธาตุ   ไมใชรูปธาตุ    บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง   บางคนมี 
อนุสัย ๕  นอนเนื่อง     บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง     อนุสยัที่ดับไป 
ยอมไมมี. 
                                       ธาตุวาระ   จบ 
                                  อนุสยยมก  ที ่ ๗  จบ  
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                                            อรรถกถา  
                                           อนุสยยมก 
         บัดนี้    เปนการวรรณนาเนื้อความแหงอนุสยยมกเหมือนท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงรวบรวมเอกเทศแหงกุศลธรรมเปนตนทรงแสดงไว 
ในมูลยมกนัน้นั่นแหละ   ดวยสามารถแหงการหย่ังเห็นไดแลวทรงแสดง 
ไวในลําดับแหงสังขารยมก.  บัณฑิตพึงทราบการกําหนดบาลี ในอนุสย- 
ยมกกอน    เพราะวา    ในอนุสยยมกน้ีพระองคทรงทําบาลีเทศนาไวอีก 
อยางหน่ึง  ไมเหมือนทําเทศนาในขันธยมก  เปนตน. 
         ถามวา   ทําเทศนาอยางไร ? 
         ตอบวา  ในเบื้องตนทําเทศนาแสดงไว ๓  วาระ   คือ  ปริจเฉท- 
วาระ      วาระวาดวยการกําหนด,    ปริจฉินนุทเทสวาระ     วาระวาดวย 
อุทเทสท่ีกําหนดไวแลว,  อุปปตติฏฐานวาระ  วาระวาดวยท่ีเปนที่เกิดข้ึน 
กอน,   เพ่ือจะใหศึกษาอนุสัยทั้งหลาย    โดยอาการ ๓ อยาง    คือ   โดย 
ปริจเฉท   โดยอุทเทส  และโดยอุปปตติฏฐาน  ตอจากนั้นก็ทรงประกอบ 
อนุสัยทั้งหลายทํายมกเทศนา   ดวยอํานาจแหงมหาวาระ   ๗. 
         ในอนสุยยมกน้ัน    คําวา  " สตฺต  อนุสยา "   นี ้  ชื่อวา 
ปริจเฉทวาระ    เพราะความท่ีอนุสัยทั้งหลาย    พระองคกําหนดจํานวน 
แสดงไววา     " อนุสัยนี้     ม ี๗ เทาน้ัน    ไมเกินกวาน้ี     ไมตํ่ากวานี้ " 
ดังน้ี.  
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         คําวา   " กามราคานุสโย   ฯเปฯ  อวิชฺชานุสยโย "  นี ้  ชื่อวา  
ปริจฉินนุทเทสวาระ  เพราะความท่ีวาระน้ีทรงยกเพียงแตชื่อแหงธรรม 
ที่กําหนดไวแลวโดยปริจเฉทวาระน้ัน   ข้ึนแสดงวา  " ชื่อวา  ธรรม 
เหลาน้ี  เปนธรรมชนิดนัน้ "  ดังน้ี. 
         ในขอน้ัน   คําวา     กามราคานสุโย   อนุเสติ    เอตฺถ    ฯเปฯ  
อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ   นี ้ ชื่อวา อุปปตติฏฐานวาระ  เพราะความท่ี 
วาระนี้    ทรงแสดงท่ีเปนท่ีเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ันนั่นแหละ อยางนี้ 
วา     " อนุสยัเหลาน้ี    ยอมนอนเน่ือง   ในวาระท้ังหลายชื่อน้ี "   ดังน้ี. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา    ประกอบอนุสัยทั้งหลายแลวทํายมก 
เทศนา  ดวยอํานาจแหงมหาวาระ  ๗ เหลาใด  มหาวาระเหลาน้ัน  มชีื่อ 
ดังน้ี  คือ.- 
         ๑.  อนสุยวาระ       ( วาระวาดวยอนุสัย ) 
         ๒.  สานุสยวาระ     ( วาระวาดวยผูมีอนุสัย ) 
         ๓.  ปชหนวาระ      ( วาระวาดวยการละ ) 
         ๔.  ปรญิญาวาระ   ( วาระวาดวยการกําหนดรู ) 
         ๕.  ปหนีวาระ        ( วาระวาดวยการละไดแลว ) 
         ๖.  อุปปชชนวาระ  ( วาระวาดวยการเกิด ) 
         ๗.  ธาตุวาระ          ( วาระวาดวยธาตุ )  
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                                 อธิบายอนุสยวาระ  

         บรรดามหาวาระเหลาน้ัน  วาระที่  ๑  ชื่อวา   อนุสยวาระ  นั้น 
มี ๒ นัย    คือ    ดวยสามารถแหงอนุโลมนัย   และปฏิโลมนยั.    ในนัย 
ทั้ง  ๒  นั้น  อนุโลมนัยมอัีนตรวาระ  ๓  วาระ   ดวยอํานาจแหงบุคคล 
และภูมิ   คือ. - 
         ยสฺส  อนุเสติ  แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใด (ปุคคล- 
วาระ) 
         ยตฺถ  อนุเสติ  แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องในภูมิใด   ( โอกาส- 
วาระ) 
         ยสฺส   ยตฺถานุเสติ  แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใดใน 
ภูมิใด   ( ปุคคโลกาสวาระ ) 
         ในอันตรวาระ ๓ เหลาน้ัน   ในปุคคลวาระมี ๒๑ ยมก  คือ  ม ี
กามราคานุสัยเปนมูล ๖ ยมก   โดยพระบาลีวา :- 
         " ยสฺส  กามราคานสุโย  อนุเสติ  ตสฺส ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ 
         ยสฺส   วาปน  ปฏิฆานุสโย  อนุเสติ  ตสฺส  กามราคานุสโย 
อนุเสติ ฯ                                                                 
         ยสฺส  กามราคานุสโย  อนุเสติ   ตสฺส   มานานุสโย. . . . 
ทิฏานุสโย ... วิจิกิจฉานุสโย ... ภวราคานุสโย . . . อวิชาชานุสโย 
อนุเสติ  
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         ยสฺส  วาปน  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ   ตสฺส  กามราคานุสโย  
อนุเสติ " 
         ที่มีปฏฆิานุสัยเปนมูล  ๕  ยมก     มีมานานุสัยเปนมูล  ๔  ยมก 
มีทิฏฐานุสัยเปนมูล ๓ ยมก  มีวิจิกิจฉานุสัยเปนมูล ๒ ยมก  มีภวราคา- 
นุสัยเปนมูล  ๑  ยมก    ดวยสามารถแหงการนับแลวไมนับอีก  วาระแม 
ทั้งหมดท่ีมีมูล ๑   จึงรวมเปน ๒๑ ยมก   ดวยประการฉะน้ี. 
         ปุคคลวาระอ่ืนอีก ๑๕ ยมก   คือ   ที่มีมลู ๒   ( ทุกมลู )   อันมา 
แลวในพระบาลีอยางนี้วา   ยสฺส    กามราคานุสโย   จ   ปฏิฆานุสโย 
จ   อนุเสนฺติ   ดังน้ี   ม ี๕ ยมก  ที่มีมลู ๓   ( ติกมูล )    ม ี๔ ยมก, 
ที่มีมูล ๔  ( จตุกกมูล )  มี ๓ ยมก   ทีม่ีมูล ๕  ( ปญจกมูล )  ม ี๒ ยมก. 
ที่มีมูล  ๖    ( ฉักกมูล )    มี ๑  ยมก.    รวมในปุคคลวาระเปน  ๓๖  ยมก 
คือ   ยมกท่ีมมีูล  ๑  ม ี ๒๑  ยมก    ทีม่ีมูล  ๒    เปนตนอีก  ๑๕  ยมก 
( ๒๑ + ๑๕ = ๓๖ )   ดังน้ี. 
         ในโอกาสวาระก็เหมือนกัน  คือ มี  ๓๖  ในปคุคโลกาสวาระก็ 
เหมือนกัน  คือมี ๓๖  เพราะฉะนั้น  อันตรวาระแมทั้งหมดในอนุโลมนัย 
จึงเปน ๑๐๘ ยมก   ในปฏโิลมนัยก็เหมอืนกัน    ( มี ๑๐๘ )    ดังน้ันใน 
มหาวาระแรก  คืออนุสยวาระ  จึงรวมเปน  ๒๑๖  ยมก.   บัณฑิตพึงทราบ 
คําปุจฉาตองคูณดวย  ๒    แตยมกน้ัน   เนื้อความคือคําวิสัชนาคูณดวย  ๒ 
จากคําปุจฉาน้ัน.  ก็ในอนุสยวาระน้ี  ฉันใด  พึงทราบการนับยมกหนึ่ง ๆ  
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แหงมหาวาระท้ัง  ๕   แมเหลาน้ัน   สานุสยวาระ  ปชหนวาระ  ปริญญา-  
วาระ   ปหีนวาระ  และ  อุปปชชนวาระ   วา   คําปุจฉาตองคูณดวย  ๒ 
แตละยมก      เนื้อความคือคําวิสัชนาตองคูณดวย ๒     จากคําปุจฉาน้ัน 
ฉันนั้น.    แตวาในมหาวาระ ๕ นี้     มเีนื้อความท่ีแปลกไปจาก ๓ วาระ 
แรก    คือ    ในโอกาสวาระ    พระผูมพีระภาคเจาไมตรัสคําวา   " ยตฺถ 
ยตฺถ "   แตทรงทําเทศนาดวยพระดํารัสวา   ยโต   ยโต   ดังน้ี.    คําท่ี 
เหลือเปนเชนเดียวกันนั่นแหละ. 
         ก็ในมหาวาระทั้งหมด   วาระสุดทาย    ชื่อวา    ธาตุวาระ   นั้น 
ดํารงอยู  ๒  อยาง  คือ  ปุจฉาวาระ  และ  วิสัชนาวาระ  ถามวา  เพราะ 
เหตุไร พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสในคําปุจฉาวาระแหงธาตุวาระน้ันวา 
เมื่อสัตวเขาถึงกามธาตุ    แลวเขาถึงกามธาตุ    ดังน้ี     แตไมตรัสวา 
เมื่อสัตวเขาถึงกามธาตุ    จุติแลวจากกามธาตุ   ดังน้ี    ตอบวา   เมื่อ 
วาโดยอรรถแลวไมแปลกกัน     เพราะคําถามแมทั้ง  ๒  นี ้   มอีรรถอยาง 
เดียวกันนั่นแหละ ฉะน้ัน พระองคจึงตรัสคําปุจฉายมกหน่ึง ๆ นั่นแหละ 
แตยมกหนึ่ง ๆ โดยลําดับในท่ีสุดแหงคําถามท้ังหมดแลวจึงทําคําวิสัชนาไว 
โดยนัยเปนตนวา  เมื่อสัตวจุติจากกามธาตุแลวเขาถึงกามธาตุ  อนุ- 
สัย  ๗  ยอมนอนเน่ืองแกใครบาง   ดังน้ี     ในบรรดาคําถามเหลาน้ัน 
อนุโลมปุจฉามีกามธาตุเปนมูละ  ๙  คือ    สุทธกิปุจฉา   ๖   ยมก    โดย 
พระบาลีวา   เมื่อสัตวจุติจากกามธาตุ   เขาถึงกามธาตุ . . . เขาถึงรูป  
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ธาตุ . . . เขาถึงอรูปธาตุ . . . เขาถึง   น   กามธาตุ . . . เขาถึง  น   รูป  
ธาตุ  เขาถึง  น  อรูปธาตุ  ดังน้ี   และมสิสกปุจฉาอีก ๓  คือ  เมือ่สัตว 
จุติจากกามธาตุแลว   เขาถึง    น   กามธาตุ  น   อรูปธาตุ . . . เขาถึง 
น  รูปธาตุ  น  อรูปธาตุ . . . เขาถึง  นกามธาตุ  น  รูปธาตุ   ดังนี้. 
         อนุโลมปุจฉาท่ีมีรูปธาตุเปนมูละก็มี  ๙  ที่มอีรูปธาตุเปนมูละก็มี 
๙ เหมือนกัน  รวมเปนอนุโลมปุจฉา  ๒๗  ปฏโิลมปุจฉาท่ีมีนกามธาตุ 
นรูปธาตุ   และนอรูปธาตุ   เปนมูละก็มี  ๒๗  นัน่แหละ ๒๗  รวมคําถาม 
ทั้งหมด  คือ   อนุโลมปุจฉา ๒๗  ปฏโิลมปุจฉา ๒๗  และคําถามที่เปน 
ทุกมูลอีก  ๒๗   ดังพระบาลีวา   น   กามธาตุยา   น  อรูปธาตุยา   น 
รูปธาตุยา   น   อรูปธาตุยา   น   กามธาตุยา   น   รูปธาตุยา   ดังน้ี 
จึงเปนคําปุจฉา ๑๘.  บัณฑิตพึงทําการวิสัชนาปญหาในท่ีนี้ดวยสามารถ 
แหงคําถามเหลานั้น.     ขอน้ีเปนการกําหนดบาลีในธาตุวาระ     และพึง 
ทราบการกําหนดบาลี  ในอนุสยยมกแมทั้งส้ินดวยประการฉะนี้กอน. 
         ก็คําใด ๆ ในอนุสยยมกท่ีมีเนื้อความอันยาก พึงทราบการวินิจฉัย 
กถาในท่ีนั้น ๆ  ต้ังแตตน. 
         ถามวา  คําวา  อนุสยา  ชื่อวา   อนุสัยทั้งหลาย   เพราะอรรถวา 
อยางไร ? 
         ตอบวา   ชื่อวา   อนสุัย   เพราะอรรถวา   นอนเนื่อง.  
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         ถามวา   อนุสัยนั้น  ชื่อวา   มีอรรถวานอนเนื่อง  อยางไร ?  
         ตอบวา  ชื่ออยางนั้น   เพราะอรรถวา  ละไมได. 
         จริงอยู   กิเลสเหลาน้ี   ชื่อวา   ยอมนอนเนื่องในสันดาน 
ของสัตว    เพราะอรรถวาไมได   ฉะนั้น   อาจารยทั้งหลายจึงเจริญ  
กิเลสเหลาน้ันวา   อนุสัย. 
         คําวา  " อนุเสนฺติ "  แปลวา   ยอมนอนเน่ือง  อธิบายวา  ได 
เหตุอันสมควรแลวจึงเกิดข้ึน  อนึ่ง  กิเลสที่มีอาการละไมได  ชื่อวา 
อนุสยัฏฐะ   อรรถวานอนเนื่อง   พึงมี   ก็ไมควรจะกลาววา  กิเลสมี 
อาการละไมไดนี้    ยอมเกิดข้ึน    เพราะฉะนั้นควรจะกลาววา " อนุสัย 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน "   ดังน้ี  คําวา  อนุสยา  อุปฺปชฺชนฺติ  นี้  ในท่ี 
นี้เปนคํารับรองวา  อนุสัย  คือ   กิเลสท่ีมีอาการอันละไมได.  กคํ็าวา 
อนุสโย   พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกกิเลสที่มีกําลัง  เพราะอรรถ 
วาละไมได. 
         บัณฑิตพึงทราบวา  อนุสัยน้ี  เหน็จิตตสัมปยุต   เปนไปกับ 
ดวยอารมณ   ( รูอารมณได )   เปนสเหตุกะเพราะอรรถวามีปจจัย 
ปรุงแตง  และเปนอกุศลอยางเดียว   เปนอดีตบาง    เปนอนาคต  
บาง   เปนปจจุบันบาง    เพราะฉะนั้น   จึงควรกลาววา   อนุสัยยอม 
เกิดข้ึน  
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         ในที่นี้  พึงทราบคําวินิจฉัยกถาน้ี    เปนประมาณ.-   
         ในอภิธรรม       กอนทานปฏิเสธวาทะท้ังหมดไวในกถาวัตถุวา 
อนุสัยทั้งหลายเปนอัพยากตะ   เปนอเหตุกะ   เปนจิตตวิปปยุต    ดังน้ี 
(โปรดดูกถาวัตถุ ) 
         ในปฏสิัมภิทามรรค  ทานไดกลาว  กระทําคําถามไววา  บุคคล 
ยอมละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนปจจุบันเทาน้ัน  คือวา  บุคคลยอมละ 
อนุสัยคือกิเลสท่ีมีกําลังได   เพราะความท่ีอนุสัยเหลาน้ันเปนปจ- 
จุบันมีอยู. 
         ในธรรมสังคหะ  ทานกลาวไวในบทภาชนีแหงโมหะวา  ความ 
เกิดข้ึนแหงอวิชชานุสัยรวมกับอกุศลจิตวา อวิชชานุสัย  อวิชชาปริยุฏ 
ฐาน  อวิชชาลังคิโมหะและอกุศลมูลนี้  มีอยูในสมัยใด  โมหะก ็
มีอยูในสมัยนั้น  ดังนี้. 
         ในอนสุยยมกน้ีนั่นแหละ     ทานกลาวไวใน   อุปปชชนวาระ 
แหงมหาวาระ  ๗  วาระใดวาระหน่ึงวา   กามราคานุสัย    กําลังเกิดแก 
บุคคลใด  ปฏิฆานุสัยก็กาํลังเกิดแกบุคคลนั้น   ใชไหม   เปนตน 
เพราะฉะนั้น   คําใดท่ีทานอธิบายวา   คําวา   นอนเน่ือง   คือไดเหตุอัน 
สมควรแลวจึงเกิดข้ึนนี้   คําน้ัน    พึงทราบวา    ทานกลาวไวดีแลวดวย 
สามารถแหงแบบแผนนี้เปนปริมาณ.    แมคําท่ีกลาววา    อนุสัย    เปน  
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จิตตสัมปยุต  เปนไปกับดวยอารมณ   ( คือรูอารมณได )   แมคํานั้นทาน  
ก็กลาวดีแลวน่ันแหละ  ดงัน้ัน  พึงถึงความตกลงในท่ีนี้วา  ชื่อวา  อนุสัย 
นั้น    เปนธรรมสําเร็จแลว    เปนจิตตสัมปยุต    และเปนอกุศล    ดวย 
ประการฉะน้ี.     และพึงทราบวิเคราะหในคําท้ังหลายซึ่งมีคําวา   กาม- 
ราคานุสัย  เปนตน    วากามราคะนั้นดวย   เปนอนุสัยเพราะอรรถวา 
ละไมไดดวย   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  กามราคานุสัย   แมในบทที่เหลือก็นัย 
นี้แหละ. 
         บัดนี้  เพ่ือประกาศ  อุปปตติฏฐานวาระ  คือ วาระวาดวยท่ีเปน 
ที่เกิดข้ึนแหงอนุสัย   แหงอนุสัยเหลานั้น    ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ตตฺถ   กามราคานุสโย  อนุเสติ      เปนตน. 
         คําวา      ตตฺถ  กามธาตุยา  ทฺวีสุ  เวทนาสุ      ไดแก   กาม- 
ราคานุสัยเกิด  ในเวทนาท้ัง  ๒  คือ   สุขเวทนา  และอุเบกขาเวทนาใน 
กามาวจรภูมิ.๑ 

         คําวา   เอตฺถ  กามราคานุสโย  อนุเสติ  ไดแก  กามราคานุสัย 
ยอมนอนเน่ืองในเวทนาท้ัง  ๒  เหลาน้ี.    อธิบายวา   กามราคานุสัยนี้ 
ยอมนอนเน่ืองดวยอาการ  ๒  อยาง   คือ  ดวยสามารถแหงการเกิดรวม 
 
๑.  คําวา  กามาวจรภูมิ  และกามธาตุ  มีอรรถอยางเดียวกนั  
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และดวยสามารถแหงอารมณในสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแหงอกุศล  
ทั้งหลาย.        ก็อนุสัยนั้นเปนธรรมเกิดพรอมกับสุขเวทนาและอุเบกขา 
เวทนาแหงอกุศลบาง    ยอมทําเวทนาทั้ง   ๒  ใหเปนอารมณเกิดข้ึนบาง 
และทําเวทนาในกามาวจรกุศล  วิบาก   กิริยาที่เหลอืใหเปนอารมณอยาง 
นั้นแหละเกิดข้ึนบาง    อนึ่งอนุสัยนั้น    เมื่อนอนเนื่องในเวทนาที่    ๒ 
ในกามธาตุ   ยอมนอนเน่ืองแมในสัญญา   สังขารและวิญญาณที่สัมปยุต 
ดวยเวทนาทั้ง  ๒  นั้น.  แตวาอนุสัยที่นอนเน่ืองอยูในเวทนาท้ังสอง ไม 
อาจเพ่ือจะเกิดรวมกับปญญาเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนาน้ัน   หรือวาไม 
กระทําปญญาเปนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นแลวเกิดข้ึน. 
         ก็ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู  เวทนาท้ังสองจึงเปนประธาน 
ในสัมปยุตธรรมท่ีเหลือ       เพราะความเกิดข้ึนแหงกามราคานุสัยเพราะ 
อรรถวาชอบใจโดยความเปนสุขท่ีมีความยินดีและความสงบ      ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา       กามราคานุสัย     ยอมนอนเนือ่งใน 
เวทนาท้ังสองเหลาน้ี   เปนตน.   จริงอยู    สุขเวทนาในเวไนยสัตวที่ 
จะรูธรรม       เพ่ือความรูธรรมดวยสามารถแหงสภาวะท่ีโอฬาร      คือ 
อยางหยาบ. 
         อน่ึง    กามราคานุสัยนี้     เมื่อนอนเนื่องดวยสามารถแหงอารมณ 
ยอมนอนเน่ืองในเวทนาท้ังสอง และในธรรมท่ีสมัปยุตดวยเวทนาท้ังสอง 
เพียงเทาน้ันก็หาไม      ยอมนอนเน่ืองแมในรูปเปนตนที่ปรารถนาดวย  
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ทีเดียว    แมคํานี้    พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวในวิภังคปกรณวา   รูป  
อันใด   เปนที่รัก   (ปยรปู)   เปนที่ชอบใจ   (สาตรูป )    มีอยูใน 
โลก  กามราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอมนอนเน่ืองในปยรูปและ 
สาตรูปน้ี  ดงัน้ี   มิใชหรอื   แมในคัมภีรยมกน้ี   กต็รัสไวในปฏิโลมนยั 
แหงอนุสยวาระวา      กามราคานุสัย     ยอมไมนอนเนื่องในภูมใิด 
ทิฏฐานุสัย  ก็ยอมไมนอนเนื่องในภูมนิั้น  ใชไหม   ดังน้ี.  ก็กาม- 
ราคานุสัยนั้น   ยอมไมนอนเน่ืองในทุกขเวทนา   ในรูปธาตุ   อรูปธาตุ 
เหลาน้ี   แตทิฏฐานุสัย   ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม   ในท่ีเปนที่ 
ไมเนื่องกับกามราคานุสัยก็ไมนอนเน่ือง   ทิฏฐานุสัยก็ไมนอนเน่ือง. 
         จริงอยู  ในขอน้ี    กามราคานุสัย   เวนทุกขเวทนาพรอมท้ังสัม- 
ปยุตตธรรม  เวนรูปาวจรธรรมที่เปนไปในภูมิ และเวนโลกุตธรรม ๙ 
เพราะไดตรัสไววา    กามราคานุสัย   ไมนอนเน่ืองในทุกขเวทนา   และ 
ในรูปธาตุเปนตน   จึงเปนอันวา  ยอมนอนเน่ืองในรูป  เสียง  กลิ่น  รส 
และโผฏฐัพพะท่ีเหลือ. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร   จึงไมตรัสถอยคําน้ันในปกรณนี้ ? 
         ตอบวา   เพราะความท่ีสภาวะเหลานั้นเปนของละเอียด. 
         จริงอยู    พระองคไมตรัสวา       กามราคานุสัย     ยอมนอน 
เน่ืองในรูปเหลาน้ี    เปนตน   เพราะความท่ีเวทนาท้ังสองเทาน้ันเปน 
ประธาน  คือเปนอารมณชัด  และเพราะความท่ีรูปเหลาน้ีเปนอารมณ  
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ละเอียด   คือปรากฏไมมาก   โดยนัยทีไ่ดกลาวไวแลวในหนหลงั  แตวา  
เมื่อวาโดยอรรถแลว   ยอมเปนได   ฉะน้ัน  พึงทราบวา   กามราคานุสัย 
ยอมนอนเน่ืองแมในรูปทั้งหลายเหลาน้ันนั่นแหละดวย. 
         จริงอยู     พระศาสดา     ยอมไมตรัสถึงธรรมท้ังปวงในท่ีทั้งปวง 
เวนแตธรรมใดยอมหยั่งเห็นไดดวยอํานาจแหงสัตวที่พระองคทรงแนะ 
นําเพ่ือใหรูธรรม   ก็ยอมตรัสธรรมนัน้ท้ังหมด    ดวยเหตุนี้    จึงไมตรัส 
ในที่บางแหง.   จริงอยางนั้นแหละคําใดที่พระองคตรัสปุจฉาวา   ทิฏฐา- 
นุสัย   ยอมนอนเน่ืองในท่ีไหน   ดังน้ี    ยอมไดคําวิสัชนาอยางนี้วา 
ทิฏฐานุสัย           ยอมนอนเนื่องในธรรมท้ังหลายที่นับเนื่องดวย 
สักกายะท้ังปวง   ดังนี้   ธรรมท้ังหมดน้ันพระองคตรัสไวแลว. 
         ในที่อ่ืนอีก     คําใดยอมไดคําวิสัชนาอยางนี้วา     วิจิกิจฉานุสัย 
มานานุสัย     และทิฏฐานุสัย     ยอมนอนเนื่องในรูปธาตุและอรูปธาตุนี้ 
และวิจิกิจฉานุสัย  กามราคานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย    ยอมนอน 
เนื่องในเวทนาทั้ง   ๒  ในกามธาตุ      และวิจิกิจฉานุสัย      ปฏฆิานุสัย 
ทิฏฐานุสัย  อวิชชานุสัย  ยอมนอนเน่ืองในทุกขเวทนาน้ี  ดังนี้  พระองค 
มิไดตรัสคํานั้นทั้งหมด ตรัสเพียงเวทนา ๓ กับรปูธาตุ  อรูปธาตุเทาน้ัน. 
ก็อรูปธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวทนา    และรูปทั้งหมด   มิไดตรัสไว.   มิได 
ตรัสไวแมก็จริง    ถึงอยางนั้นทิฏฐานุสัย     ก็ยอมนอนเนื่องในที่นั้นนั่น 
แหละ  ขอน้ีฉันใดในท่ีนี้มิไดตรัสอิฏฐารมณมีรูปเปนตนไว ถึงอยางนั้น  
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กามราคานุสัย ก็ยอมนอนเนื่องในรูปที่เปนอิฏฐารมณ ฉันนั้นนั่นแหละ 
บัณฑิตพึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงกามราคานุสัย    ดังพรรณนามาฉะน้ี  
กอน. 
         บัณฑิตพึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงปฏิฆานุสัยโดยพระบาลีวา 
ทุกฺขาย  เวทนาย        เปนตน  วา ไดแกเวทนาท้ัง ๓  คือ  โทมนัสส- 
เวทนา  ๒      และทุกขเวทนาท่ีสัมปยุตดวยกายวิญญาณ ๑ นี้      ชื่อวา 
อนุสยนัฏฐาน    คือท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงปฏิฆานุสัย.      ก็ปฏิฆานุสัยนั้น 
ยอมนอนเน่ืองในโทมนัสสเวทนา  ดวยอาการ ๒ อยาง คือ ดวยสามารถ 
แหงการเกิดข้ึนพรอมกัน    และดวยสามารถแหงอารมณดวย    และยอม 
นอนเน่ืองในทุกขเวทนาที่เหลือดวยสามารถแหงอารมณ.   กป็ฏิฆานุสัย 
นั้น    เมื่อนอนเนื่องในเวทนาเหลาน้ัน    ยอมนอนเนื่องแมในสัญญา 
สังขาร     และวิญญาณเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนาเหลาน้ัน.   จริงอยู 
ปฏิฆานุสัยนี้เกิดรวมกับเวทนาใด  ก็เปนสภาพเกิดรวมกับธรรมท้ังหลาย 
แมมีสัญญาเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นนั่นแหละ     หรือวา     ยอม 
กระทําเวทนาใดใหเปนอารมณ        กย็อมทําแมธรรมทั้งหลายมีสัญญา 
เปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นเหมือนกัน.     ก็ครั้นเมื่อความเปนอยาง 
นั้นแมมีอยู  ทุกขเวทนาเทียวจึงเปนใหญในสัมปยตุธรรมที่เหลอื เพราะ 
ความเกิดข้ึนแหงปฏิฆานุสัยโดยอรรถวาไมชอบใจและเพราะความท่ีตน 
เสวยทุกขในธรรมท่ีไมชอบใจ  ฉะนั้น  พระองคจึงตรัสคําน้ีวา  ปฏิฆา- 
นุสัย    ยอมนอนเนื่องในทุกขเวทนานี้    ดังน้ี     จริงอยู    ความสุข  
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คือสุขเวทนา    ในเผาพันธุแหงสัตวที่พระองคทรงแนะนําในการรูธรรม  
เพ่ือความรูธรรมดวยสามารถแหงสภาวะท่ีเปนโอฬาร   มีอยู. 
         อน่ึง  ปฏิฆานุสัย  เมื่อนอนเนื่องดวยสามารถ แหงอารมณ  ยอม 
ไมนอนเน่ืองในทุกขเวทนา     และในสัมปยุตตธรรมแหงเวทนาเทาน้ัน 
ยอมนอนเน่ืองแมในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน   ที่ไมนาปรารถนาดวย. 
ดังคําท่ีตรัสไวในคัมภีรวิภังคปกรณวา   รูปอันใดอันไมเปนที่รัก    ไม 
เปนที่ชอบใจมีอยูในโลก    ปฏิฆานุสัยของสัตวทั้งหลาย     ยอม 
นอนเน่ืองในรูปที่ไมนารัก   ไมนาชอบใจน้ี   ดังน้ี    มิใชหรือ.  แม 
ในปกรณแหงยมกน้ี   ในปฏิโลมนยัแหงอนุสยวาระก็ตรัสไววา  ปฏิฆา- 
นุสัย   ยอมไมนอนเน่ืองในเวทนาทั้งสองในกามธาตุนี้   แตกาม- 
ราคานุสัย  ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม  ในรปูธาตุ  อรูปธาตุ 
ที่ไมเน่ืองกันนี้    ปฏิฆานสุัยก็ไมนอนเน่ือง    กามราคานุสัยก็ไม 
นอนเน่ือง     พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไววา   ปฏิฆานุสัย   ยอม 
นอนเน่ืองในธรรมท้ังหลายท่ีเหลือมีรูปเปนตน   โดยเวนเวทนา ๒  คือ 
สุข   อุเบกขา   พรอมท้ังสัมปยุตตธรรม   เวนรูปาวจรธรรมที่เปนไปใน 
ภูมิ    และเวนโลกุตตรธรรม  ๙   เพราะความท่ีเทศนานั้น    พระองค 
ตรัสวา   ปฏฆิานุสัย   ยอมไมนอนเนื่องในกามาวจรเวทนาท้ัง ๒   และ 
ในรูปธาตุเปนตน  ดังนี้.  
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         ถามวา   เพราะเหตุไร   จึงไมตรัสไว ?  
         ตอบวา  เพราะเปนสภาวะละเอียด. 
         จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ปฏิฆานุสัย    ยอมนอน 
เน่ืองแกธรรมเหลาน้ี   เพราะความท่ีทุกขเวทนาเปนใหญโดยนัยท่ี 
กลาวแลวน่ันแหละ    และในธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตน    เพราะ 
ความเปนธรรมละเอียด    ดังน้ี    แตเมื่อวาโดยอรรถแลวยอมเปนได  
เพราะฉะนั้น    พึงทราบวา    ปฏิฆานุสัย    ยอมนอนเนื่องแมในธรรม 
ทั้งหลายมีรูปเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละ   ดังน้ี. 
         ถามวา   เวทนาท้ังสองนอกน้ี    เปนอิฏฐารมณของปฏิฆะ  หรือ 
ไม ? 
         ตอบวา   เวทนาท้ังสองนอกน้ี    ไมเปนอารมณของปฏิฆะ    ก ็
หาไม. 
         จริงอยู     โทมนัสของผูมีฌานเส่ือมแลว    ยอมเกิดเพราะ 
ปรารภเวทนาเหลาน้ันอันเปนไปกับดวยสัมปยุตตธรรม       ดวย 
สามารถแทงความเดือดรอน  คือโทมนัส  ยอมเกิดเพราะตามระลึก 
ถึงความเส่ือมของผูไดอิฏฐารมณบาง   ยอมเกิดเพราะตามระลึกถึง 
สิ่งท่ีไมไดของผูไมไดอิฏฐารมณบาง       ก็ขอนี้เปนเพียงโทมนัส 
เทาน้ัน  ไมเปนปฏิฆานุสัย   เพราะปฏิฆานุสัยนั้น  เปนกิเลสทีม่ีกําลัง 
เกิดข้ึนดวยสามารถแหงการกระทบในอนิฏฐารมณ  ฉะนั้น  ปฏฆิะแม  
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เกิดรวมกับโทมนัสในที่นี้   ยอมไมเปนปฏิฆานุสัย   เพราะไมทําปฏิฆกิจ  
ของตน   ยอมถึงความเปนอัพโพหาริก   คือ  ถึงการกลาวอางไมได. 
         พยาบาทแมเกิดรวมกับเจตนาในปาณาติบาต  ยอมไมชื่อวา  เปน 
มโนกรรม  ฉันใด  ขอน้ีก็ฉันนั้น  ไมเปนปฏิฆานุสัย   คือวายอมถึงการ 
กลาวอางไมได    สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา  บุคคลยอมละปฏิฆะ คือ 
โทมนัสเห็นปานนี้    โดยหมายเอาโทมนัสอันอาศัยเนกขัมมะอนั 
เปนอิฏฐารมณบางอยางโดยสภาวะน้ัน    ปฏิฆานสุัย    ก็ยอมไม 
นอนเน่ืองในท่ีนั้น     ดังน้ี.        บัณฑิตพึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหง 
ปฏิฆานุสัย  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         ก็ที่เปนที่นอนเน่ืองแหง   มานานุสัย   โดยพระบาลีวา    กาม- 
ธาตุยา   ทฺวสีุ   เวทนาสุ    เปนตน   มี  ๓   คือ    กามาวจรเวทนา ๒ 
รูปธาตุและอรูปธาตุ ๑.  บณัฑิตพึงทราบความนอนเน่ืองแหงมานานุสัย 
อันเปนสหชาตะเหมือนกามราคานุสัยในอกุศลเวทนาท้ังหลาย. ก็มานา- 
นุสัยยอมนอนเน่ืองในกามาวจรแมทั้งหมด   พรอมท้ังสัมปยุตตธรรมใน 
สุขทุกข อทุกขมสุขเวทนาทั้งหลาย และในรูปธาตุทั้งหลายดวยสามารถ 
แหงอารมณ.  ในปฏิโลมนัยแหงอนุสยวาระ    มานานุสัยนี้    เวนทุกข- 
เวทนา  และโลกุตตรธรรม ๙  ยอมนอนเนื่องในรูปและอรูปธาตุที่เหลือ 
เทาน้ัน   เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   กามราคานุสัย   ยอมไม 
นอนเน่ือง        มานานุสัยก็ยอมไมนอนเนื่องในธรรมท่ีเน่ืองดวย  
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ทุกขเวทนานี้      ดังน้ี.        พึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงมานานุสัยดัง 
พรรณนามาฉะน้ี.  
         ก็  ทิฏฐานุสัย   และ   วิจิกิจฉานุสัย   ยอมไมนอนเน่ืองใน 
โลกุตตรธรรมอยางเดียวเทาน้ัน  แทจริงยังนอนเน่ืองแมในธรรมทั้งปวง 
ทีเดียวท่ีเปนไปกับภูมิ ๓  เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย  ยอมนอนเนื่องในธรรมท้ังหลายท่ีนับเนื่อง 
ดวยสักกายะท้ังปวง   ดังน้ี.   ก็ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพสกฺกาย- 
ปริยาปนฺเนสุ     ไดแก      ในธรรมทั้งปวงท่ีนับเน่ืองดวยสักกายะ 
เพราะอรรถวา  อาศัยสังสารวัฏ  ดังนี.้  ในขอน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา 
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยเหลาน้ี   ยอมนอนเน่ืองในจิตตุปบาท ๕ ดวง 
คือ  โลภสัมปยุตตจิต ๔   วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต  ๑   ดวยสามารถแหงการ 
นอนเน่ืองที่เปนสหชาตะ   ก็หรือวา  ธรรมที่  ๒ นั้น  ยอมนอนเนื่อง 
ดวยสามารถแหงการนอนเนื่องในอารมณในปวัตติกาล     เพราะปรารภ 
จิตตุปบาท ๕ เหลาน้ี  หรือธรรมอ่ืนอันเปนไปกับภูมิ ๓  ดังน้ี.  บัณฑิต 
พึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย  ดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
         ก็  ภวราคานุสัย     บัณฑิตพึงกลาววา    ยอมนอนเนื่องใน 
เวทนา ๒  ในกามธาตุ   เพราะความเกิดข้ึนในทิฏฐิวิปปยุตตจิต ๔ ดวง 
แมก็จริง   ถึงอยางนั้น    ภวราคานุสัยนั้น   เมื่อเกิดกับเวทนาท้ังปวงใน 
กามธาตุ   ยอมไดเฉพาะในรูปาวจร    อรูปาวจรเทาน้ัน    และยอมไมทํา  
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ธรรมแมอันหนึ่งซ่ึงเนื่องดวยกามธาตุใหเปนอารมณ        เพราะฉะนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ภวราคานุสัย   ยอมนอนเน่ืองในรปูธาตุ 
และอรูปธาตุนี้   โดยกําหนดไวดวยสามารถแหงการนอนเนื่องใน 
อารมณ  ดังน้ี.  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา  ราคะน้ี  มี ๒  ดวยสามารถแหง 
กามราคะและภวราคะ. 
         ใน ๒ อยางนั้น     กามราคะ     ทานกลาววา    ยอมนอนเนื่อง 
ในเวทนาท้ัง ๒ แหงกามธาตุ   ดังนี้. 
         ก็ถาวา    แมภวราคะพึงเปนดุจกามราคะอยางนี้ไซร   การแสดง 
ภวราคะกับดวยกวมราคะก็พึงเปนเหมือนการคาบเก่ียวกัน  เพราะฉะนั้น 
พระองคทรงแยกกิเลสมีราคะเปนตนไว      เพ่ือตองการแสดงความแตก 
ตางกันของกามราคะกับภวราคะแลว จึงทรงแสดงเทศนาอยางนี้. บัณฑิต 
พึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงภวราคานุสัย   ดังพรรณนามาฉะนี้. 
         ก็   อวชิชานุสัย    ยอมนอนเน่ืองในธรรมที่เปนไปในภูมิ  ๓ 
ทั้งหมด.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อวิชชานุสัย 
ยอมนอนเนือ่งในธรรมท้ังหลายท่ีนับเนื่องดวยสักกายะท้ังปวงไว 
ในท่ีนี้   ดังน้ี.  บัณฑิตพึงทราบความท่ีอวิชชานุสัยเปนธรรมนอนเน่ือง 
อันเปนสหชาตะในจิตตุปบาท ๑๒ ดวง.     ก็เม่ือวาดวยสามารถแหงการ 
กระทําอารมณแลว    อวิชชานุสัยไมปรารภธรรมอะไร ๆ  อันเปนไปใน 
ภูมิ  ๓      แลวเปนไปหามีไม.       บณัฑิตพึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหง  
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อวิชชานุสัย   ดังพรรณนามาฉะน้ี.   นีเ้ปนวินิจฉัยกถาในปริจเฉทวาระ  
ปริจฉินนุทเทสวาระ   อุปปตติฏฐานวาระกอน. 

                                     มหาวาระ  ๗ 
         ก็ในอนุสยวาระท่ีหน่ึงแหงมหาวาระ   ๗   คําใดท่ีกลาวไววา 
กามราคานุสัย    กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใด   ปฏิฆานุสัยก็กําลัง 
นอนเน่ืองแกบุคคลนั้น   ใชไหม   ดังน้ี   ตอบรับคําวา   อามนฺตา 
แปลวา  ใช   ดังน้ี    คําน้ัน   ยอมปรากฏราวกะวาใหคําตอบท่ีไมดี. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา   เพราะกามราคะและปฏิฆะไมเกิดในขณะเดียวกัน 
เหมือนอยางวามนายตนะ   ธัมมายตนะ   กายสังขาร   วจีสังขาร   ยอม 
เกิดข้ึนในขณะเดียวกันในคําวา     มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด 
ธัมมายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้น  ใชไหม  ดังนี.้ 
         ทานตอบรับวา   ใช   ( อามนฺตา)   ในขณะแหงการเกิดขึ้น 
แหงอัสสาสะ     ปสสาสะ     กายสังขารของบุคคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดขึ้น     วจีสังขารของบคุคลเหลาน้ันก็กําลังเกิดขึ้น      เปนตน 
ฉันใด  กามราคะ และปฏิฆะ  ยอมเกิดฉันนั้นหามิได.  เพราะกามราคะ 
ยอมเกิดในโลภสหคตจิตตุปบาท ๘ ดวง  สวนปฏฆิะยอมเกิดใน 
โทมนัสสหคตจิตตุปบาท ๒ ดวง   ดวยประการฉะน้ี    ความเกิดข้ึน  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 766 

ในขณะเดียวกันของธรรมเหลาน้ัน   ( กามราคะ    ปฏิฆะ )    จึงไมมี  
เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทําคําปฏิเสธในที่นี้วา   โน   ดังน้ี.   กใ็นที่นี้ 
ทานไมถือเอาโวหารอันกําลังเปนไป ดวยสามารถแหงปจจุบันขณะราวกะ 
ในยมกทั้งหลายในหนหลัง    เพราะเน้ือความน้ันไมปฏิเสธ   ก็ตองตอบ 
รับรองวา   อามนฺตา   ดังนี้    จึงควรถือเอาโดยประการอ่ืน ๆ. 
         ถามวา   ควรถือเอาดวยอาการอยางไร ? 
         ตอบวา   ดวยสามารถแหงกิเลสที่ละไมได. 
         จริงอยู   โวหารท่ีกําลังเปนไปวา   อนุเสติ  นี้    ทานกลาวหมาย 
เอากิเลสที่ยังละไมได.    มิไดหมายเอาความเปนปจจุบันขณะ.     เพราะ 
ทานกลาวหมายเอากิเลสที่เปนสภาวะท่ีละไมได  ฉะน้ัน บัณฑิตพึงทราบ 
เนื้อความอยางนี้วา   กามราคานุสัย   อันบุคคลใดยังละไมได    แม 
ปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นก็ยังละไมได    จึงเปนสภาวะใหถึงความ 
เปนธรรมนอนเนื่อง  ในคําปุจฉาวา  กามราคานุสัย  กําลังนอนเน่ือง 
แกบุคคลใด   ปฏิฆานุสัยก็กําลังนอนเนื่องแกบุคคลนั้น  ใชไหม 
ดังน้ี. 
         อน่ึง     ในอนุสัยเหลาน้ัน     อนุสัยหน่ึงอันบุคคลใดยังมิไดละ 
อนุสัยนอกนี้ของบุคคลน้ันก็ยังละไมได  นั่นแหละ   ฉะน้ัน   จึงกลาววา 
อามนฺตา   ดงัน้ี.   ผิวา คําใดทานรับรองวา อามนฺตา ในอุปปชชนวาระ 
ขางหนา   เพราะคําถามอยางนี้วา  กามราคานุสัย  กําลังเกิดแกบุคคล  
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ใด  ปฏฆิานุสัย  ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้น  ใชไหม   ดังน้ี.  ในขอน้ี  
พึงถือเอาเนื้อความอยางไร     แมในขอนั้น      ทานก็ถือเอาดวยสามารถ 
แหงการท่ีกิเลสนั้นยังละไมได  ก็หรอื  ครั้นเมื่อปจจัยคือการเกิดข้ึนมีอยู 
ก็พึงถือเอาดวยสามารถแหงการไมปฏิเสธความเกิด. 
         เหมือนอยางวา  ชางเขียนเปนตน    เริ่มจิตกรรมมีการวาดเขียน 
เปนตน  เมื่อการงานยังไมเสร็จ  ถูกมติรสหายเปนตนถามวา   ทานทํา 
อะไรในวันเหลาน้ีที่เราเห็นแลว ๆ แมในขณะที่ยังไมทําการงานเหลาน้ัน 
ก็ยอมกลาววา   เรากําลังทําจิตกรรม     กําลังทํากัฏฐกรรม   แมขณะนั้น 
ไมไดทําจิตกรรมเปนตน     ก็จริง     ถงึอยางนั้น  กช็ื่อวา    กําลงัทําอยู 
นั่นแหละ  เพราะอาศัยขณะท่ีทําแลว  และขณะท่ีควรจะที่ตอไป  ฉันใด 
อนุสัยทั้งหลายในสันดานใดท่ียังละไมได  ก็ฉันนัน้นั่นแหละ  ก็หรือวา 
เมื่อปจจัยใหเกิดอนุสัยเหลาน้ันมีอยูในสันดานใด การเกิดข้ึนแหงอนุสัย 
เหลาน้ันอันธรรมดามิไดหามไว  ในขอน้ันบัณฑิตพึงทราบเน้ือความแหง 
อนุสัย    แมในขณะที่ยังไมเกิดข้ึน    อยางนี้วา     กามราคานุสัยกําลัง 
เกิดขึ้นแกบคุคลใด   เพราะอาศัยกาลที่เคยเกิดแลวดวย   และจะ 
เกิดขึ้นในกาลอื่นดวย  ปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้น   ก็ชื่อวา  กําลงั 
เกิดขึ้นนั่นแหละ   ดังน้ี   ในการวิสัชนาแมอ่ืนจากน้ีก็ดี   ที่มีรปูอยางนี้ 
ก็ดี   ก็นัยนี้แหละ. 
         คําวา   โน   จ   ตสฺส   นี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพราะ 
ความท่ีกามราคะและพยาบาทเปนสภาวะ  อันพระอนาคามีละไดแลวโดย  
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ไมเหลือ.  
         คําวา   ติณฺณ  ปุคฺคลาน  ไดแก   ปุถชุน   พระโสดาบัน   และ 
พระสกทาคามี. 
         คําวา   ทฺวินฺน  ปุคฺคลาน   ไดแก   พระโสดาบัน   และพระ- 
สกทาคามี.   ในฐานะท้ังหลายที่มีรูปอยางนี้แมขางหนา   ก็นัยนี้แหละ. 
         ในคําถามท่ีหน่ึงและที่สองแหงโอกาสวาระ       ทานทําการ 
ปฏิเสธวา  โน  ดังนี้   เพราะกามราคานุสัย   ยอมนอนเนื่องในเวทนา  ๒ 
แหงกามธาตุ    ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องในทุกขเวทนา    ฉะนั้น    จึง 
ปฏิเสธวา   โน. 
         ในคําถามท่ี ๓   ทานกลาวรับรองวา    อามนฺตา    เพราะการ 
นอนเน่ืองแมแหงธรรมทั้งสองในเวทนาทั้งสองแหงกามธาตุ   ฐานะคือ 
ที่เปนที่เกิดข้ึนแหงมานานุสัยในรูปธาตุ  อรูปธาตุกับดวยกามราคานุสัย 
นั้นเปนที่ที่ไมทั่วไป   เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสวา  " อนึ่ง  กามราคานุสัย 
ยอมไมนอนเน่ืองในรูปธาตุนั้น "  ดังนี.้ โดยนัยนี้  บัณฑิตพึงตรวจดู 
วาระวาดวยท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงอนุสัยทั้งปวง   แลวจะพึงทราบท่ีเปนที่ 
เกิดข้ึนแหงอนุสัยทั้งปวง           แลวจะพึงทราบท่ีเปนที่เกิดข้ึนอันเปน 
สาธารณะ   และอสาธารณะ.  
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         ในคําถามท่ีมีมูล   ๒   เพราะกามราคานุสัย    ยอมไมเกิดในท่ี  
เดียวกัน   และยอมไมทําธรรมหนึ่งใหเปนอารมณ  ฉะน้ัน  จึงทําปฏิเสธ 
วา  นตฺถิ  ดังน้ี.  ก็ในท่ีนีพึ้งทราบวา  อนุสัยทั้ง ๒ เหลาน้ี    พึงนอน 
เนื่องในท่ีใด ที่นั้นยอมไมเปนที่ ๆ เดยีวกัน  เพราะฉะนั้น คําถามน้ีวา 
มานานุสัย  ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น       ดังน้ี  ชื่อวา  ยอมไมเปนคํา 
ปุจฉาเลย.  ในอนุสัยแมอ่ืน ๆ   ที่มีรูปอยางนี้   ก็นยันี้แหละ. 
         คําวา    จตุนฺน   ในปุคคโลกาสวาระ   ไดแกบุคคล ๔ จําพวก 
คือ  ปุถุชน   พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  และพระอนาคามี. 
         ในปฏโิลมนัย    พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาเนื้อความน้ีแลว 
จึงตรัสถามวา  กามราคานุสัย  ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด  เปนตน. 
ทรงถือเอาพระอนาคามีและพระอรหันต  จึงตรัสถามวา  กามราคานุสัย 
ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลท้ังสองในภูมิทั้งปวง    ดงัน้ี.    บัณฑิต 
พึงถือเอา  กามาวจรธรรมแมทั้งหมดอันสัมปยุตดวยเวทนา ในพระบาลี 
วา   กามธาตุยา  ตีสุ  เวทนาสุ   ดังน้ีบาง   และถือเอาวัตถุและอารมณ 
แหงธรรมเหลาน้ันบาง. 
                                     อนุสยวารกถา  จบ  
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                                  สานุสยวารกถา  

         ก็ใน  สานุสยวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา โย  กามราคา- 
นุสเยน   สานุสโย  นี้   อธิบายวา   เปรียบเหมือนบุคคลผูมีอาพาธดวย 
โรคอยางใดอยางหน่ึงมีโรคชราอันแนนอนเปนตน  ตราบใดโรคทั้งหลาย 
ยังไมพนไปจากบุคคลน้ัน   ผูนั้น  ยอมชื่อวาเปนผูมีโรค     แมในขณะ 
แหงโรคน้ันยังไมเกิด   ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้น   อนุสัยทั้งหลายแหงสัตว 
ผูมีปกติไปตามวัฏฏะ    ผูมีกิเลสยังไมถึงการถอนข้ึนดวยอริยมรรคเพียง 
ใด   แมในขณะที่อนุสัยทั้งหลายยังไมเกิดข้ึน  เขาก็ชื่อวา   เปนผูเปนไป 
กับดวยอนุสัย   คือ   มีอนุสัยนั่นแหละ   เพราะอาศัยความท่ีสัตวเปนผูมี 
อนุสัยเห็นปานน้ี  จึงรับรองดวยคําวา อามนฺตา  ดังนี้.  คําท่ีเหลือในที่นี้ 
เชนกับอนุสยวาระน่ันแหละ. 
         ก็ใน  โอกาสวาระ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    รูปธาตุยา 
อรูปธาตุยา   เอตฺถ   มานานุสเยน    สานุสโย    อธิบายวา   ในธาตุ 
ทั้งหลายเหลาน้ัน   ความท่ีบุคคลเปนไปกับดวยอนุสัย  คือ  มอีนุสัย  พึง 
ปรากฏ   แตที่เปนที่เกิดข้ึนแหงอนุสัยไมพึงปรากฏ   ก็เพ่ือแสดงท่ีเปนที่ 
เกิดข้ึนแหงอนุสัยนั้น พระองคจึงเริ่มวาระนี้  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา 
มานานุสเยน  สานุสโย  เปนตนจากวาระน้ัน ฯ  ก็เม่ือเปนอยางน้ัน จึง 
ตรัสวา บุคคลผูเปนไปกับดวยมานานุสัย  คือ  มมีานานุสัย  เกิดขึ้น 
แตธาตุทั้งสองน้ัน  ดังนี้.    ก็เม่ือพระองคไมตรัสอรรถแหงปญหาแรก  
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ยอมจะไมปรากฏ  ฉะน้ัน  จึงไมตรัสอรรถปญหาแรก  พึงทราบเน้ือความ 
แหงปญหานี้   อยางนี้.  
         คําวา  ยโต   กามราคานุสเยน   ไดแก   กามราคานุสัยเกิดข้ึน 
แลวแตที่ใด. 
         คําวา  สานุสโย  ไดแก   บุคคลชือ่วา   ผูเปนไปกับดวยอนุสัย 
คือ   มีอนุสัย    แมดวยปฏิฆานุสัยก็เกิดข้ึนแตที่นั้น   ดังน้ี.     แตเพราะ 
อนุสัยทั้งสอง  คือ  กามราคะ   ปฏิฆะ  นั้นไมเกิดแตที่เดียวกัน   ฉะน้ัน 
จึงปฏิเสธวา    โน   ดังน้ี. 
         คําวา  อรหา  สพฺพตฺถ  นี้  ทานทําสัตตมีวิภัตติ ในที่แสดงอรรถ 
โดยสิ้นเชิง  ดวยสามารถแหงอรรถนี้วา   พระอรหันต  เปนผูไมมีอนุสัย 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในธรรมท้ังปวง    ดังนี้.    พึงทราบวินิจฉัย 
อรรถในคําท้ังปวงโดยอุบายนี้. 
                                    สานุสยวารกถา  จบ  
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                                     ปชหนวารกถา  

         ใน  ปชหนวาระ  บทวา  ปชหติ  ไดแก ยอมละอนุสัยดวยมรรค 
นั้น   คือวา  ยอมทําใหถึงความเปนธรรมชาติไมเกิดข้ึนตอไป  ดวยอํานาจ 
แหงปหานปริญญา. 
         คําวา  อามนฺตา    เปนคํารับรอง   โดยหมายเอาพระอริยบุคคล 
ผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค. 
         คําวา  ตเทกฏ   ปชหติ   นี้  ตรสัหมายเอาความท่ีบุคคลนั้นเปน 
ผูต้ังอยูในปริญญาอันเลิศ   คือ   ปหานะ. 
         คําวา  โน  นี ้  ปฏิเสธหมายเอาพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอรหัต- 
มรรค. 
         คําวา  ยโต  กามราคานุสย  ปชหติ  ไดแก ยอมละกามราคานุสัย 
ซึ่งเกิดข้ึนแตที่ใด. 
         คําวา  อฏมโก   ไดแก   พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติ- 
มรรค    โดยนับต้ังแตพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอรหัตตผล    เปนที่หน่ึง 
พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรคน้ัน   จึงชื่อวา   เปนพระอริย- 
บุคคลท่ี  ๘.   จริงอยู   พระอรหันต   เปนพระอริยบุคคลท่ีหน่ึง   เพราะ 
ความท่ีทานเปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ    โดยการนับตามลําดับพระ- 
ทักขิไณยบุคคล.    พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอรหัตมรรคเปนที่ ๒  พระ-  
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อริยบุคคลผูต้ังอยูในอนาคามิผลเปนท่ี   ๓      พระอริยบุคคลผูต้ังอยูใน  
อนาคามิมรรคเปนที่ ๔ ฯ ล ฯ  พระอรยิบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค 
เปนที่ ๘.    พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตตมรรคนั้น     ตรัสวาเปน 
บุคคลท่ี ๘.  อีกอยางหนึ่ง  คําวา  อฏมโก  นี ้ เปนนามสัญญาของทาน. 
         คําวา   อนาคามิมคฺคสมงฺคิฺจ   อฏมกฺจ   เปตฺวา  อวเสสา 
ไดแก   พระเสขะและอเสขะท้ังหลายกับดวยปุถุชน.  จริงอยู   ในบุคคล 
เหลาน้ัน   ปถุุชน  ยอมละกามราคานุสัยไมได  เพราะความท่ีปุถุชนนั้น 
ไมมีปหานปริญญา.   อธิบายวา   เวนบุคคลท่ีเหลือ   คือผูถึงพรอมดวย 
มรรคท้ัง ๒ ไดแก  โสดาปตติมรรค  อนาคามีมรรค  เพราะความท่ีอนุสัย 
เหลาน้ันทานละไดแลว.   พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวง  โดยนัยนี้. 
                                     ปชหนวารกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 774 

                                   ปริญญาวารกถา  

         ใน  ปรญิญาวาระ  คําวา  ปริชานาติ  ไดแก  ยอมรูแจงปริญญา 
ทั้ง  ๓  คําท่ีเหลือในที่นี้  มีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง. จริงอยู  แมวาระ 
นี้    พระองคก็ทรงวิสัชนาดวยอํานาจแหงพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในมรรค 
เทาน้ัน   ราวกะปชหนวาระ. 
                                   ปรญิญาวารกถา  จบ  
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                                      ปหีนวารกถา 
         พระองคทรงเริ่มเทศนาใน  ปหนีวาระ ไว   ดวยอํานาจแหงพระ-  
อริยบุคคลผูต้ังอยูในผล.    เพราะวา    อนุสัยเหลานี้แมทั้งสองอันพระ- 
อนาคามีละไดแลว   ฉะน้ัน  จึงรับรองวา  อามนฺตา  ดังน้ี. 
         ใน  โอกาสวาระ  ทานกลาว  เพราะคําถามวา  " กามราคานุสัย 
ที่ละไดแลว    ในภูมิใด    ปฏิฆานุสัย     ก็ละไดแลวในภูมินั้น   ใช 
ไหม "    ดังน้ี   ไมสมควรจะกลาว   คําวา   ละไดแลว  หรือวา  ละไมได 
แลว   ดังน้ี  
         ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา  เพราะความท่ีภูมินั้นเปนท่ีเกิดข้ึนอันไมทั่วไป. 
         จริงอยู    ที่เปนที่เกิดข้ึนแหงกามราคานุสัยก็เปนอยางหน่ึง  ของ 
ปฏิฆานุสัยก็เปนอยางหน่ึง,    คือวา   อนุสัยของมรรคบุคคลผูไมเจริญ 
แลว   ยอมเกิดข้ึนในภูมิใด  ครั้นทานเจริญมรรคใหเกิดข้ึนแลว  กช็ื่อวา 
ละไดแลวในที่นั้นนั่นแหละ.  ก็ในบรรดาอนุสัยทั้งสองนั้น  ปฏิฆานุสัย 
ยอมไมเกิดข้ึนในที่เปนที่เกิดข้ึนแหงกามราคานุสัย     แมกามราคานุสัย 
ก็ไมเกิดข้ึนในที่เปนที่เกิดข้ึนแหงปฏิฆานุสัย        ฉะน้ัน     จึงไมควร 
กลาววา   อนุสัยนั้น   ทานละไดแลว    หรือวาละยังไมไดในที่   ( ภูมิ )  
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นั้น   เพราะวา  กามราคานุสัยนั้น  ทานละไดแลวในที่เปนที่เกิดของตน  
จึงไมควรกลาววา    อนุสัยนั้น    ทานละไดแลวในที่นั้น   เพราะความท่ี 
ทานละยังไมได.  ทีใ่ด  เปนที่เกิดข้ึนแหงกามราคานุสัย  ไมควรกลาว 
ทานละไมไดแลวในที่นั้น    เพราะความท่ีกามราคานุสัยนั้นไมไดอยูใน 
ที่นั้น. 
         ก็ในคําน้ีวา   ยตฺถ  กามราคานุสโย  ปหีโน  ตตฺถ    มานา - 
นุสโย    ปหีโน    นี ้    พระผูมีพระภาคเจาหมายเอาท่ีเปนที่สาธารณะ 
จึงตรัสวา  อามนฺตา.  เพราะวา  กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องในเวทนา 
ทั้ง  ๒ ในกามธาตุ   มานานุสัยยอมนอนเน่ืองในเวทนาท้ัง ๒  เหลาน้ัน 
ดวย ในรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งหลายดวย  แตมานานุสัยนั้น  เวนที่เปนที่ 
อสาธารณะ  ในที่เปนที่สาธารณะ  ยอมชื่อวา  ทานละไดแลวกับทั้งกาม- 
ราคานุสัย  ฉะนั้น  จึงรับรองวา  อามนฺตา   ดังน้ี.  บัณฑิตพึงทราบความ 
เปนผูละไดแลว    และคําอันไมพึงกลาวในโอกาสวาระแมทั้งปวงโดยนัย 
นี้. 
         ก็คําวา  นตฺถิ  ในอาคตสถานท้ังหลาย  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย 
เชนกับคําท่ีกลาวแลวในหนหลัง.  ปุคคโลกาสวาระมีคติอยางโอกาสวาระ 
นั่นแหละ  ในปฏิโลมนยั    คําวา    ยสฺส    กามราคานุสโย   อปฺปหีโน 
นี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามดวยอํานาจแหงความเปนปุถุชน    พระ- 
โสดาบัน   และพระสกทาคามี.  จริงอยู   อนุสัยทั้ง  ๒  เหลาน้ี   บุคคล  
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๖   จําพวก     ต้ังแตปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค  
ละยังไมได   แมก็จริง   ถงึอยางนั้น  ในที่นี้   ประสงคเอาพระอริยบุคคล 
ผูต้ังอยูในมรรค   เพราะพระบาลีวา   ปรโต  ติณฺณ  ปุคฺคลาน   ทวฺินฺน 
ปุคฺคลาน   เปนตน   เพราะฉะนั้น   จึงตรัสวา   อามนฺตา   โดยหมาย 
เอาปุถุชน   พระโสดาบัน   และพระสกทาคามีเทาน้ัน. 
         คําวา   ทฺวินฺน   ปุคฺคลาน   ไดแก   พระโสดาบัน    และพระ- 
สกทาคามี.    พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลวาระโดยนัยนี้.     กโ็อกาสวาระ 
และปุคคโลกาสวาระ   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ. 
                                    ปหีนววรกถา   จบ 
               ในอุปชชนวาระ  เชนกับอนุสัยวาระนั่นแหละ. 
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                                     ธาตุวารกถา  

         บัณฑิตพึงทราบ ธาตุวาระ  กอน  วา   กติ  อนุสยา  อนุเสนฺติ 
ไดแก   อนุสยัเทาไร   ที่เปนสภาพไปตามสันดานแลวอาศัยอยู. 
         คําวา  กติ  อนุสยา  นานุเสนฺติ   อนุสัยเทาไรไมไปตามสันดาน 
แลวอาศัยอยู. 
         คําวา  กติ  อนุสยา   ภงฺคา   ความวา   บัณฑิตพึงจําแนกอยางนี้ 
วา     อนุสัยเทาไรยอมนอนเนื่อง    อนสุัยเทาไรยอมไมนอนเน่ือง 
ดังน้ี.     คําท่ีเหลือในที่นี้คําใดท่ีควรกลาว   คําน้ันทานก็กลาวแลวในที ่
เปนที่กําหนดพระบาลีในหนหลังน่ันแหละ.    แตในนิเทสวาระ    ทาน 
กลาวไวดวยสามารถแหงปุถุชนวา     อนุสัย   ๗   ยอมนอนเน่ืองแกใคร 
ดังน้ี. 
         คําวา  กสฺสจิ  ปฺจ  นี ้ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงพระโสดาบัน 
และพระสกทาคามี.  จริงอยู   ทฏิฐานุสัย   และวิจิกิจฉานุสัย    อันทาน 
เหลาน้ันละไดแลว    เพราะเหตุนั้น    อนุสัยทั้ง  ๕  เทาน้ัน    จึงนอน 
เนื่อง   ดังน้ี. 
         บัณฑิตพึงทราบวินิจสัยในขอน้ีวา      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ถือเอาเน้ือความในบทวา    อุปฺปชฺชนฺติ    แหงบทวา    อนุเสนฺติ    ใน 
อนุสยวาระ   ฉันใด  ในธาตุวาระน้ี  พึงทราบวา  ไมพึงถือเอา  ฉันนั้น,  
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         ถามวา  เพราะเหตุไร ?  
         ตอบวา เพราะความท่ีอนุสัยนั้นไมเกิดข้ึนในขณะน้ัน. 
         จริงอยู   เมื่อบุคคลกําลังเขาถึงกามธาตุ    วิบากจิต    และรปูที่มี 
กรรมเปนสมุฏฐานยอมเกิด  แตอกุศลจิตยอมไมเกิดในขณะน้ัน. ก็อนุสัย 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึนในขณะแหงอกุศลจิต  ยอมไมเกิดข้ึนในขณะแหง 
วิบากจิต     เพราะเหตุนั้น     เพราะความไมเกิดในขณะดังกลาวแลวน้ัน 
จึงไมควรถือเอา. 
         ถามวา  พึงถือเอาอยางไร ? 
         ตอบวา ยอมหยั่งเห็นไดโดยประการใด    กพึ็งถือเอาโดยประ- 
การน้ัน. 
         ถามวา  ยอมหยั่งเห็นไดอยางไร ? 
         ตอบวา ยอมหยั่งเห็นได  เพราะอรรถวาเปนกิเลสที่ยังละไมได. 
         เหมือนอยางวา      บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกุศลและอัพยากตจิต 
เพราะความท่ีราคะโทสะและโมหะอันตนละยังไมได   ทานก็เรียกวา  ผูมี 
ราคะ   โทสะ   และโมหะ   ฉันใด   ขอน้ีก็ฉันนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  อนุสัยเหลาน้ัน  ยอมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ๆ แมในขณะแหง 
ปฏิสนธิ  เพราะความท่ีมรรคภาวนายังมิไดละ  ดังนี้.   พระผูมพีระภาค- 
เจามิไดตรัสวา  อนุสัยเหลาน้ันยอมนอนเน่ืองอยางเดียว  แตพึงทราบวา  
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อนุสัยเหลานั้น    ชื่อวา   นอนเน่ืองเพราะความเปนสภาวะที่ยังละไมได  
นั่นแหละดวย   ดังน้ี. 
         คําวา  อนุสยา  ภงฺคา  นตฺถิ   อธิบายวา   ก็ชื่อวา   อนุสัย   อัน 
บัณฑิตพึงจําแนกอยางนี้    วา     อนุสยัใดกําลังนอนเน่ืองแกบุคคลใด 
อนุสัยนั้นเทาน้ันยอมนอนเนื่อง,  อนุสัยใดมิไดกําลังนอนเน่ือง   อนุสัย 
นั้นเทาน้ัน    ก็ยอมไมนอนเน่ือง,    อนุสัยนี้ยอมนอนเน่ืองและยอมไม 
นอนเน่ือง,   อนุสัยนี้พึงนอนเนื่องดวยไมพึงนอนเน่ืองดวย   ดงัน้ี  ยอม 
ไมมี. 
         คําวา  รูปธาตุ     อปุปชฺชนฺตสฺส     กสฺสจิ     ตโย   นี้   ตรัสไว 
ดวยสามารถแหงพระอนาคามี.   จริงอยู   กามราคะ   ปฏิฆะ   ทิฏฐิ  และ 
วิจิกิจฉานุสัยแมทั้ง ๔ ทานละไดแลวโดยไมเหลือ  อนุสัย ๓ นอกน้ีทาน 
ยังละไมได  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    กสฺสจ ิ ตโย 
อนุสยา   อนเุสนฺติ    แปลวา   อนุสัย ๓ ยอมนอนเน่ืองแกใคร  ดังน้ี. 
         คําวา  น   กามธาตุ  อธิบายวา     เมื่อเขาถึงธาตุทั้ง ๒ ที่เหลือ 
เพราะความท่ีทานปฏิเสธกามธาตุ. 
         คําวา  สตฺเตว  นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดแลวตรัสวา 
ชื่อวา   การเกิดในกามธาตุของพระอริยสาวกผูจุติจากรูปธาตุยอมไมมี  ม ี
อยูแตปุถุชนเทาน้ัน   เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา   สตฺเตว  ดังนี้.    แมใน  
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คําวา   สตฺเตว   แหงบุคคลผูจุติจากอรูปธาตุแลวเขาถึงกามธาตุนี้    ก็นัย  
นี้แหละ. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร    คําวา   ความเกิดข้ึนในรูปธาตุยอมไมมี 
ดังน้ี. 
         ตอบวา  เพราะความไมมีรูปาวจรฌานอันเปนธรรมใหสําเร็จใน 
การเกิดนั้นไมมี. 
         จริงอยู   บุคคลน้ันเขาถึงธาตุนั้น    เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง   เพราะฉะนั้น   รูปาวจรฌานของทานจึงไมมีอยูในที่นั้น 
เพราะความไมมีรูปาวจรฌานนั้น    บณัฑิตพึงทราบวา    การเกิดข้ึนนั้น 
รูปธาตุจึงไมมี   ดังน้ี. 
         ในขอวา  อรูปธาตุยา  จตสฺส  น  กามธาตุ   นี ้   ทรงประสงค 
เอาในอรูปธาตุเทาน้ัน.   พึงทราบเน้ือความในวิสัชนาทั้งปวง   โดยนัยนี ้
ดังน้ีแล. 
                                        ธาตุวารกถา  จบ 
                                  อรรถกถาอนุสยยมก  จบ  
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                                      จติตยมกท่ี  ๘  
                                     ปุคคลวารุทเทส 
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๑]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด  ไมใชกําลังดับ,   จิตของบุคคล 
นั้นจักดับ   ไมใชจักเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ  ไมใชจักเกิด,   จิตของบุคคลน้ัน 
กําลังเกิด  ไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใด  ไมใชกาํลังเกิด   กําลังดับ,   จิตของบุคคลน้ัน 
จักไมดับ   จักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ  จักเกิด,   จิตของบุคคลน้ัน 
กําลังเกิด   กาํลังดับ  ใชไหม ? 
อุปปาทุปปนนวาระ :- 
         [๒]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,    จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,  จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ?  
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         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชเกดิแลว  
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,      จิตของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ? 
นิโรธุปปนนวาระ :- 
         [๓]  จิตของบุคคลใดกําลังดับ,     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,    จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,     จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดข้ึน 
แลว ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,      จิตของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
อุปปาทวาระ :- 
         [๔]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,        จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด,       จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด  
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,     จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,        จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,     จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดเคยเกิด,   จิตของบุคคลน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,          จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,       จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,     จิตของบุคคลน้ันไมใช 
เคยเกิด  ใชไหม ?  
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นิโรธวาระ :-  
         [๕]  จิตของบุคคลใดกําลังดับ,         จิตของบุคคลน้ันเคยดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ,        จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,     จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,  จิตของน้ันไมใชกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดกําลังดับ,  จิตของบุคคลน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,           จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,       จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ      จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดเคยดับ   จิตของบุคคลน้ันจักดับ   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลน้ันเคยดับใชไหม ?  
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         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,    จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ  
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
ดับ  ใชไหม ? 
อุปปาทนิโรธวาระ :- 
         [๖]   จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันเคยดับ  ใช- 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ,      จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,   จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ,    จิตของบุคคลน้ันไมใชกํา- 
ลังเกิด ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,         จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,      จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,      จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด ใชไหม ?  
         จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,      จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ?                                                      
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,   จิตของบุคคลน้ันไมใชเคย 
เกิด ใชไหม ? 
อุปปชชมานนิโรธวาระ :- 
         [๗]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกาํลัง 
ดับ ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชกาํลังดับ,   จิตของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิด  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,         จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
เกิด ใชไหม ?  
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อุปปชชมานุปปนนวาระ :-  
         [๘]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิดอยู,     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,       จิตของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู,    จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว    จิตของบุคคลน้ันไม 
ใชกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :- 
         [๙]  จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู,     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,   จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
อยู  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู      จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใด, ไมใชเกิดข้ึนแลว   จิตของบุคคลน้ันไม 
ใชกําลังดับอยู  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 789 

อุปปนนุปปาทวาระ :-  
         [๑๐]  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว      จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด  
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด   จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยเกิด  
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด     จิตของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?   
         จิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,      จิตของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?   
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อตีตานาคตวาระ :-  
         [๑๑]  จิตของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดข้ึน 
แลว  จิตของบุคคลน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิดแตจิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดข้ึน 
แลว    จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด  ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลว, จิต  
ของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว    จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
อุปปนนุปปชชมานวาระ :- 
         [๑๒]  จิตท่ีเกิดข้ึนแลว,   กําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตท่ีกําลังเกิดอยู,   เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตท่ีไมใชเกิดข้ึนแลว,   ไมใชกาํลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตท่ีไมใชกําลังเกิดอยู,  ไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :- 
         [๑๓]  จิตท่ีดับแลว,  กําลังดับอยู  ใชไหม ?  
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         จิตท่ีกําลังดับอยู,   ดับแลว ใชไหม ?  
         จิตท่ีไมใชดับแลว,  ไมใชกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         จิตท่ีไมใชกําลังดับอยู,  ไมใชดบัแลว  ใชไหม ? 
อติกกันตวาระ :- 
         [๑๔]  จิตของบุคคลใดมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนอุปปา 
ทะขณะ    จิตของบุคคลน้ันมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนนิโรธขณะ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนนิโรธ 
ขณะ   จิตของบุคคลน้ันมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนอุปปาทขณะ 
ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนอุปปาท- 
ขณะ       จิตของบุคคลน้ันมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนนิโรธขณะ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนนิโรธ-  
ขณะ,      จิตของบุคคลน้ันไมมีกาลกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนอุปปาทะ 
ขณะ  ใชไหม ? 
                                   จบ  ปุคคลวารุทเทส  
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                                       ธรรมวารุทเทส  
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๑๕]  จิตใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,  จิตน้ันจักดับไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับไมใชจักเกิด,  จิตน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ,    จิตน้ันไมใชจักดับจักเกิด   ใช- 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับจักเกิด,  จิตน้ันไมใชกําลังเกิดกําลังดับ 
ใชไหม ? 
อุปปาทุปปนนวาระ :- 
         [๑๖]  จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตนั้นกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,  จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?  
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นิโรธุปปนนวาระ :-  
         [๑๗]   จิตใดกําลังดับ,    จิตน้ันเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,  จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
อุปปาทวาระ :- 
         [๑๘]   จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันเคยเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด,  จิตนั้นกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด,  จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด,  จิตนั้นกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,    จิตน้ันไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด,    จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดเคยเกิด   จิตนั้นจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด,  จิตนั้นเคยเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเคยเกิด,  จิตน้ันไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด,  จิตนั้นไมใชเคยเกิด  ใชไหม ?  
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นิโรธวาระ :-  
         [๑๙]  จิตใดกําลังดับ,  จิตน้ันเคยดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเคยดับ,   จิตน้ันกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยดับ,   จิตน้ันไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,  จิตน้ันกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,  จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ,  จิตนั้นไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตใดเคยดับ,  จิตน้ันจักดับใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,  จิตน้ันเคยดับ ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเคยดับ,   จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ  จิตนั้นไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
อุปปาทนิโรธวาระ :- 
         [๒๐]  จิตใดกําลังเกิด,    จิตนั้นเคยดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเคยดับ,    จิตน้ันกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,  จิตน้ันไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยดับ,  จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ?  
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         จิตใดกําลังเกิด,  จิตนั้นจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,   จิตน้ันกําลังเกิด  ใชไหม ?  
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,  จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ,  จิตนั้นไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดเคยเกิด, จิตน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,    จิตน้ันเคยเกิด   ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเคยเกิด,  จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ,    จิตน้ันไมใชเคยเกิด ใชไหม ? 
อุปปชชมานนิโรธวาระ :- 
         [๒๑]   จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันกําลังเกิด ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
อุปปชชมานุปปนนวาระ :- 
         [๒๒]   จิตใดกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู,  จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,          จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู 
ใชไหม ?  
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :- 
         [๒๓]   จิตใดกําลังดับอยู   จิตนัน้เกิดข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังดับอยู   จิตนั้นไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว         จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู 
ใชไหม ? 
อุปปนนุปปาทวาระ :- 
         [๒๔]   จิตใดเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันเคยเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด  จิตนั้นเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตใดเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันจักเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด  จิตนั้นเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว   ใชไหม ?  
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อตีตานาคตวาระ :-  
         [๒๕]   จิตใดเคยเกิด   แตจิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันจัก 
เกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด  แตจิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว     จิตน้ันเคย 
เกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเคยเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว    จิตน้ันไมใชจักเกิด  
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันไมใช 
เคยเกิด ใชไหม ? 
อุปปนนุปปชชมานวาระ :- 
         [๒๖]   จิตใดเกิดข้ึนแลว,  จิตนั้นกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตใดกําลังเกิดอยู,     จิตน้ันเกิดข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :- 
         [๒๗]   จิตใดดับแลว,  จิตน้ันกําลังดับอยู   ใชไหม ? 
         จิตใดกําลังดับอยู,  จิตนั้นดับแลว  ใชไหม ?  
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         จิตใดไมใชดับแลว,  จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู,  ใชไหม ?  
         จิตใดไมกําลังดับอยู,  จิตน้ันไมใชดับแลว  ใชไหม ? 
อติกกันตวาระ :- 
         [๒๘]  จิตใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู  ม ี
กาลกาวลวงแลว,  จิตนั้นกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู  มี 
กาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู มี 
กาลกาวลวงแลว,  จิตนั้นกาวลวงแลวซ่ึงขณะกําลังเกิดอยู  มีกาลกาวลวง 
แลว  ใชไหม ? 
         จิตใดไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู  ไมมีกาล 
กาวลวงแลว,  จิตน้ันไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู  ไม 
มีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู ไม 
มีกาลกาวลวงแลว,   จิตน้ันไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิด 
อยู  ไมมีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
                                      ธรรมวารุทเทส  จบ  
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                                   ปุคคลธรรมวารทุเทส  
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๒๙]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,  จิตน้ันของ 
บุคคลน้ันจักดับ  ไมใชจักเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตน้ันของบุคคล 
นั้นกําลังเกิด  ไมใชกําลังดับ   ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชจักดับจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับจักเกิด,       จิตน้ันของ 
บุคคลน้ันไมใชกําลังเกิดกําลังดับ  ใชไหม ? 
อุปปาทุปปนนวาระ :- 
         [๓๐]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด   จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันของบุคคลนั้น 
กําลังเกิด  ใชไหม ?  
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         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว   ใชไหม ?  
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันของบุคคล 
นั้นไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
นิโรธุปปนนวาระ :- 
         [๓๑]  จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเกิด 
ข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,    จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
กําลังดับ   ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว     จิตน้ันของบุคคล 
นั้นไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
อุปปาทวาระ :- 
         [๓๒]  จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตน้ันของบุคคลน้ันเคย 
เกิด  ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง  
เกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เคยเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันจักเกิด  ใช 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด,    จิตนั้นของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก 
เกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด,    จิตนั้นของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด,    จิตนั้น  ของบุคคลน้ันจักเกิด    ใช 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด,  จิตนั้นของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ?  
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         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก  
เกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด     จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
นิโรธวาระ :- 
         [๓๓]   จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเคย 
ดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ,    จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
ดับ  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลไมใชกําลังดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เคยดับ   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ     จิตน้ันของบุคคลน้ันจักดับ     ใช 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ?  
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         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก 
ดับ   ใชไหม ?    
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,    จิตนั้นของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดเคยดับ,   จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ันเคยดับ 
ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเคยดับ ใชไหม ? 
อุปปาทนิโรธวาระ :- 
         [๓๔]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเคย 
ดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เคยดับ ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ัน  
ไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันจักดับ   ใช 
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
จักดับ   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก 
ดับ ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ,      จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเคยเกิด  ใชไหม ?  
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อุปปชชมานนิโรธวาระ :-  
         [๓๕]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังดับ  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
กําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช 
กําลังเกิด  ใชไหม ? 
อุปปชชมานุปปนนวาระ :- 
         [๓๖]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดอยู,    จิตนั้นของบุคคลนั้น 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,       จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
กําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู,  จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันของบุคคล  
นั้นไมใชกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :- 
         [๓๗]   จิตใดของบุคคลใดกําลังดับอยู,    จิตน้ันของบุคคลนั้น 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,     จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
กําลังดับอยู  ใชไหม ?                              
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู,  จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือ  วาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันของบุคคล 
นั้นไมใชกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
อุปปนนุปปาทวาระ :- 
         [๓๘]   จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,    จิตนั้นของบุคคลนั้น 
เคยเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตน้ันของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ใชไหม ?  
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         จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,  จิตนั้นของบุคคลน้ันจักเกิด  ใช  
ไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด,  จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,  จิตนั้นของบุคคลน้ันไมใช 
เคยเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
จักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด     จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
อตีตานาคตวาระ :- 
         [๓๙]   จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันของบุคคลน้ันจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิดแตจิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว,   จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด   ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตน้ันของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว,  จิตนั้นของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตน้ันของบุคคลน้ัน 
เกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชเคยเกิด ใชไหม ?  
อุปปนนุปปชชมานวาระ :- 
         [๔๐]  จิตใดเกิดข้ึนแลว,  จิตนั้นกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว   จิตน้ันไมใชกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังเกิดอยู,     จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว   ใช 
ไหม ? 
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :- 
         [๔๑]  จิตใดดับแลว,   จิตน้ันกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดกําลังดับอยู,   จิตน้ันดับแลว  ใชไหม ? 
         จิตใดไมใชดับแลว,   จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับอยู,   จิตน้ันไมใชดับแลว  ใชไหม ? 
อติกกันตวาระ :- 
         [๔๒]  จิตใดของบุคคลใดกาวลวงแลว     ซึ่งขณะอันเปนขณะ 
กําลังเกิดอยู  มีกาลกาวลวงแลว,  จิตนั้นของบุคคลนั้นลวงแลว  ซึ่งขณะ  
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อันเปนขณะกําลังดับอยู    มีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ?  
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดกาวลวงแลว     ซึ่งขณะอันเปนขณะ 
กําลังดับอยู   มีกาลกาวลวงแลว,   จิตน้ันของบุคคลนั้นกาวลวงแลว   ซึ่ง 
ขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู   มกีาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตใดของบุคคลใดไมกาวลวงแลว  ซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิด 
อยู   มกีาลกําลังลวงแลว,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมกาวลวงแลว  ซึ่งขณะ 
อันเปนขณะกําลังดับอยู   มีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมกาวลวงแลว   ซึ่งขณะอันเปนขณะ 
กําลังดับอยู  มีกาลกาวลวงแลว,  จิตน้ันของบุคคลน้ันไมกาวลวงแลว ซึ่ง 
ขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู   มกีาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
                              ปุคคลธรรมวารุทเทส  จบ 
 
                                      มสิสกวารุทเทส๑ 

         [๔๓]   จิตมีราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,     จิตมี 
ราคะของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตมีราคะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,      จิตมีราคะ 
ของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
 
๑. ในมิสสกวารุทเทส  บาลีทานยอไว,  แตแปลไมยอ.  
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         จิตปราศจากราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตปราศ-  
จากราคะของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตปราศจากราคะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  จิตมี 
ราคะของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ ใชไหม ? 
         จิตมีโทสะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,    จิตมีโทสะของ 
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตมีโทสะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,    จิตมีโทสะ 
ของบุคคลน้ันก็กําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,       จิต  
ปราศจากโทสะของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาจิตปราศจากโทสะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,   จิต 
ปราศจากโทสะของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับใชไหม ? 
         จิตมีโมหะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ.    จิตมีโมหะของ  
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตมีโมหะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,    จิตมีโมหะ 
ของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตปราศจากโมหะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตปราศ- 
จากโมหะของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด   ใชไหม ?  
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         ก็หรือวาจิตปราศจากโมหะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิต   
ปราศจากโมหะของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตหดหูของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,  จิตหดหูของบุคคล 
นั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาจิตหดหูของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด     จิตหดหูของ 
บุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตฟุงซานของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,   จิตฟุงซานของ 
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตฟุงซานของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  จิตฟุงซาน 
ของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตเปนมหัคคตะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,    จิตเปน 
มหัคคตะของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตเปนมหัคคตะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  จิตเปน 
มหัคคตะของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตไมเปนมหัคคตะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,   จิตไม 
เปนมหัคคตะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด    ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตไมเปนมหัคคตะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  จิต  
ไมเปนมหัคคตะของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ  ใชไหม ?  
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         สอุตตรจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,  สอุตตรจิตของ  
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาสอุตตรจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,    สอุตตรจิต 
ของบุคคลน้ันก็กําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         อนุตตรจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,   อนุตตรจิตของ 
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ก็หรือวาอนุตตรจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,   อนุตตรจิต 
ของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตไมหลุดพนของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,    จิตไมหลุด 
พนของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  จิตไมหลุดพนของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด   จิตไม 
หลุดพนของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         กุศลจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,   กุศลจิตของบุคคล 
นั้นจักดับไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  กุศลจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  กุศลจิตของ 
บุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ?            
         อกุศลจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,   อกุศลจิตของ 
บุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด   ใชไหม ?  
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         ก็หรือวา   อกุศลจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,    อกุศลจิต  
ของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         อัพยากตจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,     อัพยากตจิต 
ของบุคคลน้ันจักดับไมใชจักเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวา อัพยากตจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, อัพยากต- 
จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ    ใชไหม ? 
         สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, 
สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด   ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจัก 
เกิด,    สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         ( ต้ังแตนี้จนถึง      สรณจิตและอรณจิตในทุกมาติกาก็พึงยกขึ้น 
แสดงตามอุบายน้ี ) 
         อรณจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,  อรณจิตของบุคคล 
นั้นจักดับไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา  อรณจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด,  อรณจิตของ 
บุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
                                   มิสสกวารุทเทส  จบ 
                                     อุทเทสวาระ  จบ  
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                                          นิทเทสวาระ  
                                     ปุคคลวาระนิทเทส 
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๔๔]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด ไมใชกําลงัดับ, จิตของบุคคล  
นั้นจักดับ  จักไมเกิด  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต   จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด ไมใช 
กําลังดับ จักดับไมใชจักเกิด,  ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลนอกจาก 
นี้   จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ จักดับดวยเกิดดวย      
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ จักไมเกิด จิตของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ? 
         ใช. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ,    จิตของบุคคลนั้นจักไม 
ดับจักเกิด ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักไมดับจักเกิด   จิตของบุคคลนั้นไมใช 
กําลังเกิดกําลังดับ ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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อุปปาทุปปนนวาระ :-  
         [๔๕]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด      จิตของบุคคลน้ันเกิดแลว 
ใชไหม ? 
          ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดแลว    จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต    จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดแลว  นี้จิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด,      ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลา 
นั้นเกิดแลวดวยกําลังเกิดดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด     จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดแลว 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต     จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังเกิด  แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดแลว   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิดดวย 
ไมใชเกิดแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดแลว    จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด  ใชไหม ? 
         ใช.  
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นิโรธุปปนนวาระ :-  
         [๔๖]   จิตของบุคคลใดกําลังดับ   จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         ในอุปปาทักขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว  แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังดับ,  ในภังคขณะแหงจิต  จิตของบุคคล 
เหลาน้ันเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังดับดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ      จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดแลว 
ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว,      บุคคลผูเขาอยูซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังดับ 
ดวย   ไมใชเกิดข้ึนแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใด ไมใชจักเกิดข้ึนแลว, จิตของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ใช.  
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อุปปาทวาระ :-  
         [๔๗]   จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,      จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด,      จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต   บุคคลผูเขาอยูซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี  บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด   แตจิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด,  ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตของบุคคล 
เหลาน้ันเคยเกิดแลวดวย   กําลังเกิดดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,        จิตของบุคคลน้ันไมเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
เกิด ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         จิตของบุคคลใดกําลังเกิด    จิตของบุคคลน้ันจักเกิด ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต,     จิตของบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด  
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แตจิตของบุคคลเหลาน้ันจักไมเกิด,     ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคล  
นอกน้ัน  จิตของบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดดวย  จักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,        จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด  
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิด   แตจิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด,  ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตของบุคคล 
เหลาน้ันจักเกิดดวย   กําลังเกิดดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด  
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ  อยูก็ดี  บคุคลผูเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด   แตจิต  
ของบุคคลเหลาน้ันจักเกิด, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลา 
นั้นไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชจักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,      จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต      จิตของบุคคลเหลาน้ัน   ไมใช 
จักเกิดแตจิตของบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชจักเกิดดวย  ไมใชกําลงัเกิดดวย.  
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         จิตของบุคคลใดเคยเกิด,  จิตของบุคคลน้ันจักเกิด  ใชไหม ?  
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   จิตของบุคคลเหลาน้ันเคยเกิด   แต  
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชจักเกิด  จิตของบุคคลท่ีเหลือนอกน้ันเคยเกิด 
ดวย   จักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,   จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด   ใช 
ไหม ? 
         ใช. 
         จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,      จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,     จิตของบุคคลน้ันไมใช 
เคยเกิด ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
นิโรธวาระ :- 
         [๔๘]   จิตของบุคคลใดกําลังดับ,        จิตของบุคคลน้ันเคยดับ 
ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ,        จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิต   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคล  
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับ  แตจิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ,  ในภังคขณะแหงจิต    จิตของบุคคลเหลา 
นั้นเคยดับดวย   กําลังดับดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,     จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยดับ 
ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
ดับ  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         จิตของบุคคลใดกําลังดับ,  จิตของบุคคลน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต,   จิตของบุคคลเหลาน้ันกําลังดับ   แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังดับ,       ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล 
นอกน้ัน   จิตของบุคคลเหลาน้ันกําลังดับดวย   จักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,   จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ   ใช 
ไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิต   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ   แตจิตของ  
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บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ,  ในภังคขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลา  
นั้นจักดับดวย   กําลังดับดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ,      จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
ดับ  ใชไหม ? 
         กําลังดับ. 
         จิตของบุคคลใดเคยดับ,   จิตของบุคคลน้ันจักดับ ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต     จิตของบุคคลเหลาน้ันเคยดับ   แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชจักดับ,  จิตของบุคคลที่เหลือนอกน้ันเคยดับ 
ดวย  จักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลน้ันเคยดับใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดไมเคยดับ,   จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ    ใช- 
ไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,  จิตของบุคคลน้ันไมใชเคย 
ดับ ใชไหม ? 
         เคยดับ.  
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อุปปาทนิโรธวาระ :-  
         [๔๙]  จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,      จิตของบุคคลน้ันเคยดับ 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ,       จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ี  
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี,   จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับ   แตจิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด    ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคล 
เหลาน้ันเคยดับดวย  กําลงัเกิดดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,    จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยดับ 
ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง  
เกิด ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันจักดับ ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,        จิตของบุคคลน้ันกําลังเกิด  
ใชไหม ?  
         ในภังคขณะแหงจิต     บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ   แตจิตของ 
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด,  ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคล 
เหลาน้ันจักดับดวย   กําลงัเกิดดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,     จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต    บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี    บคุคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด  แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันจักดับ,  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคล 
เหลาน้ันไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชจักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,      จิตของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตของบุคคลใดเคยเกิด,   จิตของบุคคลน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    จิตของบุคคลเหลาน้ันเคยเกิด    แต 
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชจักดับ, จิตของบุคคลท่ีเหลือนอกน้ันเคยเกิด 
ดวย  จักดับดวย.  
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         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,    จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด   ใช  
ไหม ? 
         ใช. 
         จิตของบุคคลใดไมเคยเกิด,    จิตของบุคคลน้ันไมใชจักดับ   ใช 
ไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ,     จิตของบุคคลน้ันไมเคย 
เกิด  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
อุปปชชมานนิโรธวาระ :- 
         [๕๐]   จิตของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
ดับ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชกาํลังดับ,    จิตของบุคคลนั้นกําลัง 
เกิด ใชไหม ? 
         บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี  จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ  แตจิตของบุคคลเหลาน้ันไมใช 
กําลังเกิด,   ในอุปปาทขณะแหงจิต    จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลัง  
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ดับดวย   กําลังเกิดดวย.  
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,       จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต 
ภูมิก็ดี   จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังเกิด  แตจิตของบุคคลเหลาน้ัน 
ไมใชกําลังดับ,  ในภังคขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลัง 
เกิดดวย   กําลังดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกําลังดับ,    จิตของบุคคลน้ันไมใชกําลัง  
เกิด  ใชไหม  ? 
         ใช. 
อุปปชชมานุปปนนวาระ :- 
         [๕๑]   จิตของบุคคลใดกําลังเกิดอยู,   จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,      จิตของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิดอยู  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลว    แตจิต 
ของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังเกิดอยู, ในอุปปาทะขณะแหงจิต   จิตของ  
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บุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังเกิดอยูดวย.  
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู,    จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิต       จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังเกิดอยู 
แตจิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว,      บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลัง 
เกิดอยูดวย  ไมใชเกิดแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,    จิตของบุคคลนั้นไม 
ใชกําลังเกิดอยู   ใชไหม ? 
         ใช. 
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :- 
         [๕๒]   จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู,   จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน  
แลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว   จิตของบุคคลน้ันกําลังดับ 
อยู   ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลว   แต  
จิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังดับอยู,  ในภังคขณะแหงจิต     จิตของ 
บุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังดับดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู,      จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับอยู 
แตจิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว,      บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตบุคคลเหลาน้ัน  ไมใชกําลังดับอยู 
ดวย  ไมใชเกิดข้ึนแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว    จิตของบุคคลน้ันไม 
ใชกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         ใช. 
อุปปนนุปปาทวาระ :- 
         [๕๓]   จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,   จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ?  
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         บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  
ก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด   แตจิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว   บุคคลที่ถึงพรอมดวยจิตเหลาน้ัน   จิตของบุคคลเหลานั้นเคย 
เกิดแลวดวย   เกิดข้ึนแลว. 
         จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,  จิตของบุคคลน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต      จิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึน 
แลว   แตจิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชจักเกิด,   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยจิตท่ี 
เหลือนอกน้ัน  จิตของบุคคลเหลาน้ันเกิดข้ึนแลวดวย   จักเกิดดวย 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,     จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
ใชไหม ? 
         บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   จิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิด   แตจิตของบุคคลเหลาน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว,   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยจิต    จิตของบุคคลเหลาน้ันจักเกิดดวย 
เกิดข้ึนแลวดวย. 
         จิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตของบุคคลน้ันไมเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด  
ข้ึนแลว ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         จิตของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว,  จิตของบุคคลน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด,  จิตของบุคคลน้ันไมใชเกิด 
ข้ึนแลว ใชไหม ? 
         เกิดข้ึนแลว. 
อตีตานาคตวาระ :- 
         [๕๔]   จิตของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดข้ึน 
แลว   จิตของบุคคลน้ันจักเกิด ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิดแตจิตของบุคคลน้ันไมใชเกิดข้ึน 
แลว   จิตของบุคคลน้ันเคยเกิด  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลว, 
จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว,  จิตของบุคคลน้ันไมใชเคยเกิด ใชไหม ? 
         เคยเกิด.  
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อุปปนนุปปชชมานวาระ :-  
         [๕๕]   จิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชดับแลว แตกําลังดับอยู จิตในอุปปาทขณะ 
ก็ดี  จิตท่ีเปนอนาคตก็ดีไมใชดับแลวดวย  ไมใชกาํลังดับอยูดวย. 
         จิตใดกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         ใช. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู,  จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยูแตเกิดข้ึนแลว,  จิตที่เปนอดีต 
และจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดอยูดวย  ไมใชเกิดข้ึนแลวดวย. 
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :- 
         [๕๖]   จิตใดดับแลว,  จิตน้ันกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดกําลังดับอยู,  จิตนั้นดับแลว ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชดับแลว,  จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู  ใชไหม ?  
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         จิตในภังคขณะไมใชดับแลว    แตกําลังดับอยู   จิตในอุปปาท- 
ขณะก็ดี   จิตที่เปนอนาคตก็ดีไมใชดับแลวดวย  ไมใชกําลังดับอยูดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังดับอยู,  จิตน้ันไมใชดับแลว  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับอยู  แตดับแลว  จิตในอุปปาทขณะ 
ก็ดี  จิตท่ีเปนอนาคตก็ดี   ไมใชกําลังดับอยูดวย  ไมใชดับแลวดวย. 
อติกกันตวาระ :- 
         [๕๗]   จิตของบุคคลใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลัง 
เกิดอยู   มีกาลกาวลวงแลว,    จิตของบุคคลน้ันกาวลวงแลวซ่ึงขณะอัน 
เปนขณะกําลังดับอยู   มกีาลกาวลวงแลว ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะกาวลวงแลวซ่ึงอุปปาทขณะ   ไมกาวลวงแลวซ่ึง 
ภังคขณะจิตท่ีเปนอดีต  กาวลวงแลวซ่ึงอุปปาทขณะดวย  กาวลวงแลว 
ซึ่งภังคขณะดวย. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลัง- 
ดับอยู  มีกาลกาวลวงแลว,  จิตของบุคคลน้ันกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปน 
ขณะกําลังเกิดอยู   มกีาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีต. 
         จิตของบุคคลใดไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู 
มีกาลกาวลวงแลว,  จิตของบุคคลน้ันไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะ  
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กําลังดับอยู   มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?  
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคต. 
         ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลัง 
ดับอยู   มกีาลกาวลวงแลว,   จิตของบุคคลน้ันไมกาวลวงแลวซ่ึงขณะอัน 
เปนขณะกําลังเกิดอยู   มกีาล  กาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมกาวลวงแลวซ่ึงภังคะขณะ         แตกาวลวงแลว 
ซึ่งอุปปาทขณะ,      จิตในอุปปาทขณะก็ดี   จิตที่เปนอนาคตก็ดี   ไมกาว 
ลวงแลวซ่ึงภังคะขณะดวย   ไมกาวลวงแลวซ่ึงอุปปาทขณะดวย. 
                                  ปุคคลวารนิเทส  จบ 
  
                                     ธรรมวารนิทเทส 
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๕๘]   จิตใดกําลังเกิดไมใชกําลงัดับ,      จิตน้ันจักดับไมใชจัก 
เกิด  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับไมใชจักเกิด,   จิตน้ันกําลังเกิดไมใชกําลังดับ 
ใชไหม ?  
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         ใช.  
         จิตใดไมใชกําลังเกิด      กําลังดับ,       จิตน้ันไมใชจักดับจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับจักเกิด,  จิตน้ันไมใชกําลังเกิด   กําลัง 
ดับ ใชไหม ? 
         ไมมี. 
อุปปาทุปปนนวาระ :- 
         [๕๙]  จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตนั้นกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะ    จิตเกิดข้ึนแลว    แตจิตน้ันไมใชกําลังเกิด,   ใน 
อุปปาทขณะจิตเกิดข้ึนแลวดวย    กําลงัเกิดดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว   จิตท่ีเปน 
อดีตและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชเกิดข้ึนแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมใชกําลังเกิด ใชไหม  ? 
         ใช.  
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นิโรธุปปนนวาระ :-  
         [๖๐]   จิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะเกิดข้ึนแลว  แตจิตน้ันไมใชกําลังดับ  จิต 
ในภังคขณะเกิดข้ึนแลวดวย  กําลังดับดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับ     แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว    จิตท่ี 
เปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคต     ไมใชกําลังดับดวย    ไมใชเกิดข้ึนแลว 
ดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,  จิตน้ันไมใชกําลังดับ   ใชไหม ?  
         ใช. 
อุปปาทวาระ :- 
         [๖๑]   จิตใดกําลังเกิด,  จิตนั้นเคยเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด,   จิตน้ันกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,  จิตน้ันไมเคยเกิด  ใชไหม ?  
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         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังเกิด   แตจิตน้ันเคยเกิด  จิตในภังคขณะ  
และจิตท่ีเปนอนาคต  ไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชเคยเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด    จิตน้ันไมใชกําลังเกิด ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทะขณะไมใชเคยเกิด    แตจิตน้ันกําลังเกิด    จิตใน 
ภังคขณะและจิตท่ีเปนอนาคต  ไมเคยเกิดดวย   ไมใชกําลังเกิดดวย. 
         จิตใดกําลังเกิด,  จิตนั้นจักเกิด   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด   จิตน้ันกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชจักเกิด ใชไหม ?  
         จิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิด   แตจิตน้ันจักเกิด,   จากในภังค- 
ขณะ   และจิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชจักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด,     จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทะขณะไมใชจักเกิดแตจิตน้ันกําลังเกิด   จิตในภังค- 
ขณะและจิตท่ีเปนอดีตไมใชจักเกิดดวย   ไมใชกําลังเกิดดวย. 
         จิตใดเคยเกิด,   จิตน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด,   จิตน้ันเคยเกิด   ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         จิตใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอนาคตไมเคยเกิดแตจิตน้ันจักเกิด,     จิตท่ีเปนปจจุบัน 
ไมใชเคยเกิดดวย  ไมใชจักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด,   จิตน้ันไมใชเคยเกิด ใชไหม ?  
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักเกิดแตจิตน้ันเคยเกิด    จิตท่ีเปนปจจุบัน 
ไมใชจักเกิดดวย  ไมใชเคยเกิดดวย. 
นิโรธวาระ :- 
         [๖๒]   จิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันเคยดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเคยดับ,   จิตน้ันกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับแตจิตน้ันเคยดับ,  จิตในอุปปาทขณะ 
และจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังดับ  ไมใชเคยเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมเคยดับ,   จิตนั้นไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชเคยดับ   แตจิตน้ันกําลังดับ,  จิตในอุปปาท- 
ขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมเคยดับดวย  ไมใชกําลังดับดวย. 
         จิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันจักดับ  ใชไหม ?  
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         ไมใช.  
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,   จิตน้ันกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคต    ไมใชกําลังดับแตจิต 
นั้นจักดับ, จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับดวย  ไมใชจักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ,  จิตนั้นไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชจักดับ    แตจิตน้ันกําลังดับ,   จิตท่ีเปนอดีต  
ไมใชจักดับดวย  ไมใชกาํลังดับดวย. 
         จิตใดเคยดับ,  จิตน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,   จิตน้ันเคยดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชเคยดับ,  จิตนั้นไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมเคยดับแตจิตน้ันจักดับ,  
จิตในภังคขณะไมใชเคยดับดวย  ไมใชจักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ  จิตนั้นไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักดับ    แตจิตน้ันเคยดับ,  จิตในภังคขณะ 
ไมใชจักดับดวย  ไมใชเคยดับดวย.  
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อุปปาทนิโรธวาระ :-  
         [๖๓]   จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันเคยดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเคยดับ    จิตน้ันกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังเกิด   แตจิตน้ันเคยดับ,  จิตในภังคขณะ 
และจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชเคยดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมเคยดับ,   จิตนั้นไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทะขณะไมเคยดับ    แตจิตน้ันกําลังเกิด,   จิตในภังค- 
ขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชเคยดับดวย   ไมใชกําลังเกิดดวย. 
         จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันจักดับ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,   จิตนั้นกําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอนาคตจักดับ  แตจิตน้ันไมใชกําลังเกิด,  จิตในอุปปาท- 
ขณะจักดับดวย   กําลังเกิดดวย.                                  
         จิตใดไมใชกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิด,   แตจิตน้ันจักดับจิตในภังคขณะ 
และจิตท่ีเปนอดีตไมใชกาํลังเกิดดวย   ไมใชจักดับดวย.  
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         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ?  
         ใช. 
         จิตใดเคยเกิด,  จิตนั้นจักดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักดับ,   จิตน้ันเคยเกิด ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันไมใชจักดับ  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมเคยเกิด   แตจิตน้ัน 
จักดับ,   จิตในภังคขณะไมใชเคยเกิดดวย  ไมใชจักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ   จิตน้ันไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักดับ    แตจิตน้ันเคยเกิด    จิตในภังคขณะ 
ไมใชจักดับดวย  ไมใชเคยเกิดดวย. 
อุปปชชมานนิโรธวาระ :- 
         [๖๔]   จิตใดกําลังเกิด,   จิตน้ันไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับ,   จิตน้ันกําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังดับ  แตจิตนั้นไมใช 
กําลังเกิด,   จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับดวย   กําลังเกิดดวย.  
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         จิตใดไมใชกําลังเกิด,  จิตน้ันกําลังดับ  ใชไหม ?  
         จิตท่ีเปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิด  แตจิตนั้นไมใช 
กําลังดับ,  จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดดวย   กําลังดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดกําลังดับ,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิด ใชไหม ? 
         ใช. 
อุปปชชมานุปปนนวาระ :-                                 
         [๖๕]   จิตใดกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ใช.   
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตนั้นกําลังเกิดอยู  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะเกิดข้ึนแลว   แตจิตน้ันไมใชกําลังเกิดอยู  จิตใน 
อุปปาทขณะเกิดข้ึนแลวดวย    กําลังเกิดอยูดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยู   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว    จิตท่ี  
เปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคต    ไมใชกําลังเกิดอยูดวย      ไมใชเกิดข้ึน 
แลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันไมใชกําลังเกิดอยู   ใช 
ไหม ? 
         ใช.  
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นิรุชฌมานุปปนนวาระ :-  
         [๖๖]   จิตใดกําลังดับอยู,  จิตน้ันเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นกําลังดับอยู   ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะเกิดข้ึนแลว  แตจิตน้ันไมใชกําลังอยู จิต 
ในภังคขณะเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังดับอยูดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังดับอยู  จิตนั้นไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับอยู   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว, จิต 
ที่เปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคต   ไมใชกําลังดับอยูดวย    ไมใชเกิดข้ึน 
แลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว    จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู    ใช 
ไหม ? 
         ใช. 
อุปปนนุปาทวาระ :- 
         [๖๗]   จิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันเคยเกิด   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด,  จิตนั้นเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?  
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         ไมใช.  
         จิตใดเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันจักเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด,  จิตนั้นเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันไมใชเคยเกิด ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชเกิดข้ึนแลว   แตจิตน้ันเคยเกิด,     จิตท่ีเปน 
อนาคตไมใชเกิดข้ึนแลวดวย  ไมใชเคยเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมเคยเกิด,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนปจจุบันไมเคยเกิด    แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว,    จิตที่เปน 
อนาคตไมใชเคยเกิดดวย   ไมใชเคยเกิดข้ึนแลวดวย. 
         จิตใดไมใชเกิดข้ึนแลว,   จิตน้ันไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอนาคตไมใชเกิดข้ึนแลว   แตจิตน้ันจักเกิด,   จิตท่ีเปน 
อดีตไมใชเกิดข้ึนแลวดวย  ไมใชจักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด,   จิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนปจจุบันไมใชจักเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว,   จิตที่เปน 
อดีตไมใชจักเกิดดวย   ไมใชเกิดข้ึนแลวดวย.  
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อตีตานาคตวาระ :-  
         [๖๘]   จิตใดเคยเกิด   แตจิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว    จิตน้ันจัก 
เกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดจักเกิด   แตจิตน้ันไมใชเกิดข้ึนแลว,    จิตนั้นเคย 
เกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชเคยเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว,    จิตน้ันไมใชจักเกิด 
ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด   แตจิตน้ันเกิดข้ึนแลว,  จิตนั้นไมใช 
เคยเกิด  ใชไหม ? 
         ใช.   
อุปปนนุปปชชมานวาระ :- 
         [๖๙]   จิตท่ีเกิดข้ึนแลว,   กําลังเกิดอยู   ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะเกิดข้ึนแลว   แตไมใชกําลังเกิดอยู,    จิตในอุป- 
ปาทะขณะเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังเกิดอยูดวย.  
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         จิตท่ีกําลังเกิดอยู,  เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ?  
         ใช. 
         จิตท่ีไมใชเกิดข้ึนแลว,  ไมใชกําลังเกิดอยู   ใชไหม ? 
         ใช. 
         จิตท่ีไมใชกําลังเกิดอยู,  ไมใชเกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยู  แตเกิดข้ึนแลว, จิตท่ีเปนอดีต 
และจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดอยูดวย   ไมใชกําลังเกิดข้ึนแลวดวย. 
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :- 
         [๗๐]  จิตใดดับแลว,  จิตน้ันกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดกําลังดับอยู   จิตน้ันดับแลว ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดไมใชดับแลว   จิตน้ันไมใชกําลังดับอยู  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชดับแลว     แตจิตน้ันกําลังดับอยู       จิตใน 
อุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชดับแลวดวย ไมใชกําลังดับดวย. 
         จิตใดไมใชกําลังดับอยู,  จิตน้ันไมใชดับแลว  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับอยู แตจิตน้ันดับแลว, จิตในอุปปาท- 
ขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังดับอยูดวย  ไมใชดับแลวดวย.  
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อติกกันตกาลวาระ :-  
         [๗๑]  จิตใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู (อุป- 
ปาทขณะ)   มีกาลกาวลวงแลว.   จิตน้ันกาวลวงแลวซ่ึงขณะกําลังดับอยู 
(ภังคขณะ)   มีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะกาวลวงแลวซ่ึงอุปปาทขณะ  แตไมกาวลวงซึ่ง 
ภังคขณะ  จิตท่ีเปนอดีตกาวลวงอุปปาทขณะดวย  กาวลวงภังคขณะดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดกาวลวงซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู     (ภังค- 
ขณะ)    มีกาลกาวลวงแลว,     จิตน้ันกาวลวงแลวซ่ึงขณะกําลังเกิดอยู 
(อุปปาทขณะ)   มีกาลกาวลวงแลว   ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีต. 
         จิตใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู (อุปปาทขณะ 
ไมมีกาลกาวลวงแลว,    จิตน้ันกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกําลังดับ 
อยู  (ภังคขณะ)  ไมมีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคต. 
         ก็หรือวาจิตใดกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะกาลังดับอยู (ภังค- 
ขณะ) ไมมีกาลกาวลวงแลว,    จิตนั้นกาวลวงแลวซ่ึงขณะอันเปนขณะ 
กําลังเกิดอยู  (อุปปาทขณะ) ไมมีกาลกาวลวงแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมกาวลวงซึ่งภังคขณะ  แตกาวลวงซึ่งอุปปาทขณะ, 
จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคต ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาว 
ลวงอุปปาทขณะดวย. 
                                       ธรรมวารนิทเทส จบ  
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                                 ปุคคลธรรมวารนทิเทส  
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :- 
         [๗๒]  จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ   จิตน้ันของ 
บุคคลน้ันจักดับ  ไมใชจักเกิด  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด. จิตนั้นของบุคคล 
นั้นกําลังเกิด  ไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         ใช.  
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชจักดับจักเกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใด   ไมใชจักดับ   จักเกิด,   จิตน้ันของ 
บุคคลน้ันไมใชกําลังเกิด   กําลังดับ   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
อุปปาทปปนนวาระ :- 
         [๗๓]  จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันเกิด 
ข้ึนแลว  ใชไหม ?  
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         ใช.    
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,      จิตนั้นของบุคคลน้ัน 
กําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะเกิดข้ึนแลว   แตจิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชกําลัง 
เกิด,     จิตในอุปปาทะขณะเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังเกิดดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิด    แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
แลว,   จิตท่ีเปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชเกิด 
ข้ึนแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว, จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด  ใชไหม ? 
นิโรธุปปนนวาระ :- 
         [๗๔]   จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเกิด 
ข้ึนแลว   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว,     จิตน้ันของบุคคลน้ัน  
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กําลังดับ   ใชไหม ?  
         จิตในอุปปาทขณะเกิดข้ึนแลว     แตจิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังดับ,   จิตในภังคขณะเกิดข้ึนแลวดวย   กําลังดับดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ       จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เกิดข้ึนแลว  ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทะขณะไมใชกําลังดับ,    แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเกิด 
ข้ึนแลว,  จิตท่ีเปนอดีตและจิตท่ีเปนอนาคต  ไมใชกําลังดับดวย ไมใช 
เกิดข้ึนแลวดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดข้ึนแลว    จิตน้ันของบุคคล 
นั้นไมใชกําลังดับ   ใชไหม ? 
         ใช. 
อุปปาทวาระ :- 
         [๗๕]   จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,  จิตน้ันของบุคคลน้ันเคย 
เกิด    ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิด  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
เคยเกิด  ใชไหม ?  
         จิตในอดีตไมใชกําลังเกิด    แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเคยเกิด,    จิต 
ในภังคขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย  ไมใชเคยเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะไมใชเคยเกิดแตจิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังเกิด, 
จิตในภังคขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชเคยเกิดดวยไมใชกําลงัเกิดดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด,    จิตน้ันของบุคคลน้ันจักเกิด   ใช 
ไหม? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิด   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดของบุคคล  ไมใชกําลังเกิด,     จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
จักเกิด ใชไหม ? 
         จิตในอนาคตไมใชกําลังเกิด,      แตจิตน้ันของบุคคลน้ันจักเกิด, 
จิตในภังคขณะและจิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังเกิดดวย   ไมใชจักเกิดดวย.  
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         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด,    จิตนั้นของบุคคลน้ัน  
ไมใชกําลังเกิด   ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทะขณะไมใชจักเกิด     แตจิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
เกิด,  จิตในภังคขณะและจิตท่ีเปนอดีตไมใชจักเกิดดวย       ไมใชกําลัง 
เกิดดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด,   แตจิตน้ันของบุคคลน้ันจักเกิด    ใช 
ไหม ?          
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด,  จิตนั้นของบุคคลน้ันเคยเกิด 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก 
เกิด ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอนาคตไมใชเคยเกิดแตจิตนั้นของบุคคลน้ันจักเกิด จิต 
ที่เปนปจจุบันไมใชเคยเกิดดวย  ไมใชจักเกิดดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด,    จิตนั้นของบุคคลน้ัน 
ไมใชเคยเกิด  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักเกิด    แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเคยเกิด,  จิต 
ที่เปนปจจุบันไมใชจักเกิดดวย  ไมใชเคยเกิดดวย.  
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นิโรธวาระ :-  
         [๗๖]   จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันเคย 
ดับ  ใชไหม ? 
         ไมใช.                   
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ,    จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
ดับ   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชเคย 
ดับ  ใชไหม ?     
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับ      แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเคยดับ, 
จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคต ไมใชกําลังดับดวย ไมใชเคยดับ 
ดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ,    จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังดับ  ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชเคยดับแตจิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังดับ, จิต  
ในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมเคยดับดวย   ไมใชกําลังดับดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ันจักดับ    ใช  
ไหม ?  
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         ไมใช.  
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ันกําลังดับ 
ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ    จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก 
ดับ   ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชกําลังดับ       แตจิต 
นั้นของบุคคลนั้นจักดับ,   จิตท่ีเปนอดีตไมใชกําลังดับดวย  ไมใชจักดับ 
ดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักไมดับ,  จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใช 
กําลังดับ   ใชไหม ? 
         จิตในภังคขณะไมใชจักดับ          แตจิตน้ันของบุคคลน้ันกําลัง 
ดับ   จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักดับดวย  ไมใชกําลังดับดวย. 
         จิตใดของบุคคลใดเคยดับ,   จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ,    จิตน้ันของบุคคลน้ันเคยดับ 
ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ,   จิตน้ันของบุคคลน้ันไมใชจัก  
ดับ ใชไหม ? 
         จิตในอุปปาทขณะและจิตท่ีเปนอนาคตไมใชเคยดับ    แตจิตน้ัน 
ของบุคคลน้ันจักดับ, จิตในภังคขณะไมใชเคยดับดวย  ไมใชจักดับดวย. 
         ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ,     จิตน้ันของบุคคลน้ัน 
ไมใชเคยดับ  ใชไหม ? 
         จิตท่ีเปนอดีตไมใชจักดับ   แตจิตน้ันของบุคคลน้ันเคยดับ,    จิต 
ในภังคขณะไมใชจักดับดวย  ไมใชเคยดับดวย. 
                            ปุคคลธรรมวารนิทเทส   จบ 
  
                                     มสิสกวารนิเทส 
         [๗๗]  ในขอท่ีวา    จิตของบุคคลใด      ทานแสดงไวโดยภาวะ 
แหงตนในขอท่ีวา  ในจิตใด   และในจิตใดของบุคคลใด   ทานแสดงไว 
โดยอรรถอันเดียวกัน. 
         จิตมีราคะของบุคคลใด  ฯลฯ   กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต- 
ธรรม    สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม    ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม 
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรรม    ฯลฯ     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  
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อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม   เหตุธรรม   นเหตุ  
ธรรม  ฯลฯ   สรณธรรม  อรณธรรม.   ธรรมเหลาน้ี   จนถึงสรณธรรม 
และอรณธรรม   ยอมถึงซ่ึงความเปนยมก   ๓    คือ   มลูยมก   จิตตยมก 
ธรรมยมก. 
                                 มิสสกวารนิทเทส  จบ 
                                        จิตตยมก จบ  
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                                     อรรถกถาจิตตยมก  

                                   มาติกาฐปนวาระ 
         บัดนี้  เปนวรรณา  เนื้อความแหง  จิตตยมก  ที่พระผูมีพระภาค- 
เจา   ทรงรวบรวมไวเปนเอกเทสหน่ึงตางหากดวยสามารถแหงธรรมท้ัง- 
หลายเหลาน้ันนั่นแหละมีกุศลธรรมเปนตนที่ไดแสดงไวแลวในมูลยมก 
แลวจึงแสดงตอจากอนุสยมก. 
         ในจิตตยมกน้ัน   เบื้องแรกพึงทราบบาลีววัตถาน๑กอน  ในจิตต- 
ยมกน้ี     มี  ๒  วาระ  คือ 
         มาติกาฐปนวาระ --  วาระอันวาดวยการต้ังมาติกา๒ 

         ฐปตมาติกาวิสัชนาวาระ  --   วาระอันวาดวยการวิสัชนมาติกา๓ 

ที่ต้ังไวแลว. 
         ในมาติกาฐปนวาระน้ัน     ในเบื้องตนมีสุทธิกมหาวาระอยู   ๓ 
คือ  : - 
 
๑.  การกําหนดหัวขอ. 
๒.  หวัขอ = อุเทส. 
๓.  นิทเทส. 
* มาติกาฐปนวาระ    คือ    อุทเทส 
   วิสัชนาวาระ               คือ    นิทเทส  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 856 

         ปุคคลวาระ -- วาระอันวาดวยบุคคล  
         ธัมมวาระ -- วาระอันวาดวยธรรมะ 
         ปุคคลธัมมวาระ -- วาระอันวาดวยปุคคลธรรมวาระ 
         ในวาระท้ัง   ๓   นัน้   วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิด  
และการดับเปนตนไป   โดยยกบุคคลข้ึนแสดง   อยางนี้วา  ยสฺส   จิตฺต 
อุปฺปชฺชติ   น   นิรุชฌฺติ   แปลวา  จิตของบุคคลใด   กําลังเกิด    มิใช 
กําลังดับ  ดังนี้เปนตน   วาระน้ัน   ชื่อวา   ปุคคลวาระ. 
         วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิดและการดับเปนตนไป 
โดยยกธรรมเทาน้ันข้ึนแสดง    อยางนี้วา    ย   จตฺิต   อุปฺปชฺชติ   น 
นิรุชฺฌติ แปลวา  จิตใดกําลังเกิด   มิใชกําลังดับ  ดงัน้ีเปนตน  วาระนั้น 
ชื่อวา   ธัมมวาระ. 
         วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิดและการดับเปนตนของ 
จิตเปนไป  โดยยกบุคคลและธรรมข้ึนแสดง  อยางนี้วา  ยสฺส  ย  จิตฺต 
อุปฺปชฺชติ  น   นิรุชฺฌติ  แปลวา   จิตใดของบุคคลใด    กําลังเกดิ   มิใช 
กําลังดับ   ดงัน้ีเปนตน   วาระนั้น   ชือ่วา   ปุคคลธัมมวาระ. 
         ตอจากนั้น  อาศัยบท  ๑๖  บท  มีคําวา  ยสฺส  สราค  จิตฺต 
แปลวา   จิตของบุคคลใดมีราคะ   เปนตน   จึงไดมิสสกวาระ ๔๘  วาระ 
คือ :-  
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         ปุคคลวาระ            ๑๖   วาระ  
         ธัมมวาระ              ๑๖   วาระ 
         ปุคคลธัมมวาระ    ๑๖   วาระ 
มิสสกวาระเหลาน้ีแปลกออกไปดวย สราค บทเปนตน.  มิสสกวาระ  ๔๘ 
วาระ เหลาน้ัน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวเพียงบทตน คือ สราคบท 
แลวทรงยอไว. 
         ตอจากนั้น   อาศัยบทแหงอภิธรรมมาติกา  ๒๖๖  บท  โดยนัยวา 
ยสฺส   กุสลจตฺิต   เปนตน   จึงไดมิสสกวาระ  ๗๙๘  วาระอีก  คือ.- 
         ปุคคลวาระ            ๒๖๖   วาระ 
         ธัมมวาระ               ๒๖๖   วาระ 
         ปุคคลธัมมวาระ     ๒๖๖   วาระ 
วาระเหลาน้ีแปลกออกไปดวยกุศลบทเปนตน. แมวาระเหลานั้น พระองค 
ก็ทรงแสดงเพียงบทตน   คือ  กุศลบทแลวทรงยอไวเหมือนกัน, ในจิตต 
ยมกน้ีมีบทปุจฉาวิสัชนาทํานองเดียวกัน   บทเหลาใดไมประกอบดวยจิต 
บทเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเปนโมฆะปุจฉา. 
         ก็บรรดาวาระทั้ง  ๓   เหลาน้ัน   สุทธิกปุคคลมหาวาระ   ซึ่ง 
เปนวาระแรก   มีอันตวาระ  ๑๔  วาระ   คือ.-  
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๑.   อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ   (วาระวาดวยการปะ-  
       ปนกันแหงกาลของอปุาทะและนิโรธะ) 
๒.   อุปปาทุปปนนวาระ       (วาระวาดวย   อุปปาทะ 
       และอุปปนะ) 
๓.   นิโรธุปปนนวาระ          (วาระวาดวย นิโรธะและ 
       อุปปนนะ) 
๔.   อุปปาทวาระ               (วาระวาดวย  อุปปาทะ) 
๕.   นิโรธวาระ                  (วาระวาดวย  นิโรธะ ) 
๖.   อุปปาทนิโรธวาระ         (วาระวาดวย  อุปปาทะ 
       และนิโรธะ) 
๗.   อุปปชชมานนิโรธวาระ    (วาระวาดวย  อุปชช- 
       มานะและนิโรธะ) 
๘.   อุปปชชมานุปปนนวาระ   (วาระวาดวย  อุปปชช- 
       มานะและอุปปนนะ) 
๙.   นิรุชฌมานุปปนนวาระ      (วาระวาดวย  นิรุชฌมา 
       นะและอุปปนนะ) 
๑๐. อุปปนนุปปาทวาระ          (วาระวาดวย  อุปปนนะ 
       และอุปปาทะ) 
๑๑. อตีตานาคตวาระ             (วาระวาดวย   อดีตและ  
       อนาคต)  
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         ๑๒.  อปุปนนุปปชชมานวาระ    (วาระวาดวย   อุปปนนะ  
                  อปุปชชมานะ) 
         ๑๓.  นริุทธนิรุชฌมานวาระ       (วาระวาดวย    นิรุทธะและ 
                  นิรุธฌมานะ) 
         ๑๔.  อติกกันตกาลวาระ             (วาระวาดวย    กาลท่ีกาว 
                   ลวง) 
บรรดา  อันตรวาระ  ๑๔  วาระ   เหลาน้ัน  ใน  ๓  วาระเหลาน้ี   คือ 
อุปปาทวาระ   นิโรธวาระ  อุปปาทนิโรธวาระ  โดยอาศัยอนุโลมและ 
ปฏิโลม    จึงมีวาระ   ๖  คู    รวมเปน   ๑๘   คู    ( ๑๘  ยมก ). ใน 
อุปปนนุปปาทวาระ   ไดยมก   ๔   ( ๔   คู )   คือ   โดยอนุโลม   ๒ 
ปฏิโลม  ๒   โดยอาศัยกาลอันเปนอดีตและอนาคต.  ในวาระ  ๑๐  คือ 
๓  วาระที่เหลือท่ีทรงแสดงไวขางตน ๓ วาระที่แสดงไวในระหวาง  และ 
๔  วาระที่แสดงแลว    คือ   วาระที่  ๗, ๘, ๙  และวาระสุดทาย  โดย 
อนุโลม  ๑  ปฏิโลม  ๑   กระทําเปน  ๒  สวน   จึงเปนยมก ๒๐   ( ๒๐ 
คู ). 
         ในอันตรวาระทั้ง  ๑๔  วาระแมทั้งหมด   กําหนดไวดวยปุจฉา 
๘๔    จัดเปนยมกได    ๔๒     มีอรรถ     ๑๖๘     ดวยประการฉะน้ี. 
ยมก  ๑๒๖  ยอมมีในมหาวาระทั้ง  ๓  คือ  สุทธิกปคุคลวาระ   สุทธิก- 
ธัมมวาระ   สุทธิกปุคคลธัมมวาระ    อน่ึง   ในสุทธิกปุคคลวาระ   มีได 
ฉันใด  ในสุทธิกธัมมวาระ  และสุทธิกปุคคลธัมมวาระ  ก็มีไดฉันนั้น.  
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         บัณฑิตพึงทราบคําปุจฉาเปนทวีคูณแตยมก     และอรรถเปนทวี  
คูณแตปุจฉาน้ัน.   ก็ในจิตตยมกน้ี    มียมกหลายพัน   โดยเอาวาระท้ัง ๓ 
นี้   คูณดวยบท  ๑๖  บท    ดวยอํานาจสราคบทเปนตน    และคูณดวย 
๒๖๖  บท   ดวยอํานาจกุศลบทเปนตน ฯ   ก็พระบาลีทานยอไววา   ตโต 
ทิคุณา  ปุจฺฉา   ตโต   ทิคุณา   อตฺถา   จ   โหนฺติ    แปลวา    ปุจฉา 
ทวีคูณแตยมกนั้น    อรรถ   ( วิสัชนา )    ก็ทวีคูณแตปุจฉานั้น   ดังน้ี   
บัณฑิตพึงทราบการกําหนดบาลีในจิตตยมกน้ีกอน      ดังพรรณนามา 
ฉะน้ี. 
                                  มาติกาฐปนวาระ  จบ       
 

                          วิสัชนาวาระ   ( นิทเทส ) 
         บัดนี้    เพ่ือทรงวิสัชนาบทมาติกาโดยลําดับตามท่ีต้ังไว    พระผูม ี
พระภาคเจาจึงทรงเริ่ม  คําวา   ยสฺส   จิตฺต   อุปฺปชฺชติ    น   นริุชฺฌติ 
ตสฺส  จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ   เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อปฺุปชฺชติ    แปลวา    กําลงัเกิด 
เพราะถึงพรอมดวยอุปปาทขณะ.   บทวา   น   นริชฺุฌติ   แปลวา   มิใช 
กําลังดับ เพราะยังไมถึงนิโรธขณะ. สองบทวา  ตสฺส   จิตฺตสฺส   ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   จําเดิมแตนั้น  จิตของบุคคลนั้น  จักดับ 
จักไมเกิดใชไหม  ดังนี้.   สองบทวา   เตส  จิตฺต  ความวา  อุปปาทขณะ  
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แหงจุติจิตของดวงสุดทายของจิตท้ังหมด   ของพระขีณาสพเหลาใด  ผูมี  
วัฏฏทุกขอันขาดแลว    กาํลังเปนไป    จุติจิตนั้นนั่นแหละ     ของพระ- 
ขีณาสพเหลาน้ัน   ชื่อวา  กําลังเกิดเพราะถึงอุปาทะ  มิใชกําลังดับเพราะ 
ยังไมถึงภังคขณะ.   แตบดันี้  จิตของพระขีณาสพเหลาน้ัน  ชื่อวา จักดับ 
เพราะถึงภังคขณะ.   ตอจากน้ัน   จิตอ่ืน  ชื่อวา  จักไมเกิดข้ึนเพราะมิได 
ทําปฏิสนธิ.   บทวา   อิตเรส    ไดแก    จิตของพระเสกขะและปุถุชน 
ที่เหลือเวนพระขีณาสพผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต.   สองบทวา  นิรุชฺฌิสฺ- 
สติ  เจว  อุปฺปชฺชิสฺสติ   จ   ความวา   จิตนั้นใด  ถงึอุปปาทขณะ 
จิตน้ันนั่นแหละ  จักดับไป.  สวนจิตอ่ืน  จักเกิดดวย  จักดับดวย  ใน 
อัตภาพนั้น  หรือวาในอัตตภาพอ่ืน  เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงหมายเอาจิตของพระขีณาสพนั้นนั่นแหละ.  ในปุจฉาวิสัชนาที่ ๒ 
จึงตรัสวา   อามันตา    ดังน้ี.    สองบทวา   นุปฺปชฺชติ  นิรุชฺฌิสฺสติ 
ไดแก  ปจฉิมจิตของพระอรหันตในภังคขณะบาง  จิตที่กําลังดับของบุคคล 
ที่เหลือบาง.   ก็จําเดิมแตจิตน้ันมา    ใคร ๆ อาจกลาววา    จิตของพระ- 
อรหันตจักไมดับกอน    แตไมอาจกลาววาจักเกิด.     ใคร ๆ อาจกลาววา 
จิตของบุคคลที่เหลือ   จักเกิด  จักไมอาจกลาวา  จักไมดับ.  เพราะฉะนั้น 
พระองคจึงทรงปฏิเสธวา  โน   ดังน้ี. 
         ในทุติยปญหา  จิตของบุคคลใด   จักไมดับ   แตจักเกิด  บุคคล 
นั้นแหละมิไดมี  เพราะฉะนั้น    พระองคจึงทรงหามดวยคําวา    นตฺถิ 
( ปฏิกเขปวิสัชนา)   ดังน้ี.  
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         คําวา  อุปฺปนฺน   นี ้  เปนชื่อของจิตท่ีถึงพรอมดวยการเกิด  อีก  
อยางหน่ึง     เปนชื่อของจิตท่ีถึงอุปาทะแลวยังไมดับไป.     ในวาระน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาจิตท่ีถึงพรอมดวยอุปาทะจึงตรัสวา  อา- 
มันตา.  คําวา   เตส   จิตฺต   อุปฺปนฺน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมาย 
เอาจิตท่ีต้ังอุปาทะแลวยังไมดับไป.   คําวา   อนุปฺปนฺน  ไดแก  ยังไมถึง 
อุปปาทะ.  ในคําวา   เตส   จิตฺต   อุปฺชฺชิตฺถ   นี้    ความวา  จิตของ 
บุคคลท้ังหมดเปนปจจุบันขณะกอนนั่นแหละ     ชื่อวา     เคยเกิดแลว 
เพราะลวงแลวซ่ึงอุปาทขณะ.  
         คําวา  อุปฺปชฺชิตฺถ   เจว   อุปฺปชชฺติ    จ    อธิบายวา   ชื่อวา 
อุปฺปชฺชิตฺถ   เคยเกิด   เพราะถึงแลวซ่ึงอุปาทขณะ  ชื่อวา  อุปฺปชฺชติ 
กําลังเกิด    เพราะยังไมลวงอุปาทขณะ      เพราะความท่ีบุคคลผูเขาถึง 
นิโรธสมาบัติ     จิตเคยเกิดข้ึนแลว     ในกาลกอนแตนิโรธ       (และ) 
เพราะอสัญญสัตตบุคคล   (จิต)   เคยเกิดข้ึนแลวในสัญญีภพ. 
         คําวา   อุปาทกฺขเณ   อนาคต ฺจ   ไดแก   จิตในอุปาทขณะ 
และจิตในอนาคต. 
                                       วิสัชนาวาระ  จบ  
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                                   อติกกันตกาลวาระ  

         ในอติกกันตกาลวาระ  คําวา  อปฺุปชฺชมาน  ขณ ไดแก  อุปาท- 
ขณะ. ในวาระน้ัน  อุปาทขณะ ไมชื่อวากําลังมีอยูแมก็จริง  ถึงอยางนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนั้นเพราะเปนขณะของจิตกําลังเกิด. คําวา 
ขณ   วีติกฺกนฺต   อติกฺกนตฺกาล  อธิบายวา  ก็อุปาทขณะน้ันนั่นแหละ. 
กาวลวงแลวไมนาน   เปนจิตกาวลวงแลว  จึงนับวามีกาลอันกาวลวงแลว 
( อติกฺกนฺตกาล ).  คําวา  นิรุชฺฌมาน  ขณ  ไดแก  นิโรธขณะ.   ใน 
คําน้ัน   นิโรธขณะไมชื่อวากําลังมีอยูแมก็จริง   ถึงอยางนั้น  ก็ตรัสอยาง 
นั้น  เพราะเปนขณะของจิตท่ีกําลังดับ.   คําวา   ขณ   วีติกฺกนฺต  อติกฺ- 
กนฺตกาล  ความวา  พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามวา  จิตของบุคคล  
นั้น  เปนจิตกาวลวงแมนิโรธขณะอยางนี้ยอมชื่อวา   มีกาลกาวลวงแลว 
ใชไหม.    ในขอน้ัน    เพราะจิตในภังคขณะ    กาวลวงอุปาทขณะแลว 
นับวามีกาลกาวลวงแลว   เมื่อจิตกาวลวงนิโรธขณะแลว   ก็ยอมชื่อวา มี 
กาลกาวลวงแลว   ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงวิสัชนาวา  ในภังค 
ขณะ   จิตกาวลวงอุปาทขณะ.    แตไมกาวลวงภังคขณะ    จิตที่เปนอดีต 
กาวลวงอุปาทขณะดวย  กาวลวงภังคขณะดวย  ดังนี้. 
         ในการวิสัชนาปญหาท่ี    ๒    เพราะจิตในอดีตกาวลวงขณะ 
แมทั้งสอง    จึงชื่อวามีกาลกาวลวงแลว   ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  อตีต  จิตฺต   ดังน้ี.  
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         ในการวิสัชนาปฏิโลมปญหา  กเ็พราะจิตในอุปาทขณะและจิต  
ในอนาคต   เปนจิตกาวลวงขณะแมทั้งสอง*  คืออุปาทขณะและภังคขณะ 
แตไมชื่อวา    มีกาลกาวลวงแลว     เพราะความท่ีขณะเหลาน้ันยังไมกาว 
ลวงไป   ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อปฺุปาทกฺขเณ    จิตฺต 
อนาคต    จิตฺต    ดังน้ี.    ในการวิสัชนาปญหาที่สองปรากฏชัดแลว   พ่ึง 
ทราบเนื้อความในการวิสัชนาปญหาทั้งปวงแมในธัมมวาระ  โดยอุบายน้ี 
แหละ. 
         ปุคคลธัมมวาระ   ก็มีคติอยางธัมมวาระนั้นแหละ   มิสสกวาระ 
แมทั้งหมด    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงยอไวเพียงหัวขอ    โดยนัยวา 
ยสฺส   สราค  จิตฺต  เปนตน.   สวนความพิสดาร  บณัฑิตพึงทราบโดย 
นัยที่กลาวในหนหลังน้ันแหละ.   กใ็นวาระเหลาน้ัน   ยอมมีปุจฉาเชน 
เดียวกัน    โดยท่ีเปนปญหาพึงใหพิสดาร  อยางนี้วา  ยสฺส  สราค  จิตฺต 
อุปฺปชฺชติ   น   นิรุชฺฌติ   ตสฺส   จิตฺต  นิรุชฺฌิสฺสติ   นุปฺปชฺชิสฺสติ 
เปนตน แปลวา จิตมีราคะของบุคคลใด กําลังเกิด   มิใชกําลังดับ  จิตของ 
 
       *ขอความท่ีวา  " เปนจิตกาวลวงข้ึนแมท้ังสอง  แตไมช่ือวามีกาลกาวลวง 
แลว "   ใจความขัดกัน    เพราะจิตในอุปาทขณะและจิตในอนาคต   ยังไมกาวลวง 
ขณะท้ังสอง    คืออุปาทขณะและภังคขณะแตก็ตองแปลตามบาลีอรรถกถาหนา 
๔๔๒ บรรทัดนี้   ๑๒  ท่ีวา   อุปฺปาทกฺขเณ  จ  จิตฺต   อนาคตฺจ   จิตฺต  อุโภป  ขเณ 
(พมาเพิ่ม  ขณ  ขางหลัง  ขเณ  ดวย )   วีตกิฺกนฺตี  หุตฺวา   อติกฺกนฺตถาล   นาม 
น  โหติ  
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บุคคลน้ันจักดับ  จักไมเกิด  ใชไหม.   แตเพราะจิตมีราคะ.   มิใชปจฉิม  
จิต   ฉะน้ัน   การวิสัชนาจึงชื่อวา  ไมเหมือนกัน  เพราะปญหาวา จิตมี 
ระคะของบุคคลใด  กําลังเกิด  มิใชกําลงัดับ จิตของบุคคลน้ัน  จักดับ จัก 
ไมเกิด  ใชไหม  ดังนี้  ทานใหคําวิสัชนาวา  โน  ดงัน้ี   ดวยประการฉะน้ี  
วิสัชนาปญหานั้น ๆ  พึงทราบตามความเหมาะสมกับปุจฉานั้น ฯ ดังน้ีแล. 
                                  อติกกันตกาลวาระ   จบ 
                                    อรรถกถาจิตยมก  จบ  
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                                        ธรรมยมก  
                                  ปณณัตติวารุทเทส 
                                        อุเทสวาระ 
ปทโสธนวาระ  อนุโลม :- 
         [๗๘]  กุศลชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?  กุศลธรรมชื่อวากุศล 
ใชไหม ?  อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?   อกุศลธรรมชื่อวาอกุศล 
ใชไหม ?  อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ?   อัพยากตธรรม 
ชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
ปทโสธนวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๗๙]  ไมใชกุศล    ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ?  ไมใชกุศล 
ธรรม  ไมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?  ไมใชอกุศลธรรม 
ไมชื่อวาอกุศล  ใชไหม ? 
         ไมใชอัพยากตะ    ไมชื่อวาอัพยากตธรรม    ใชไหม ?   ไมใช 
อัพยากตธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ?  
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ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม :-  
         [๘๐]   กุศลชื่อวากุศลธรรมใชไหม ? ธรรมชื่อวาอกุศลธรรม 
ใชไหม ? 
         กุศลชือ่วากุศลธรรม ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใช 
         อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?   ธรรมชื่อวา กุศลธรรม  ใช 
ไหม ?  
         อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?  ธรรมชื่อวาอัพยากตธรรม 
ใชไหม ?  
         อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? ธรรมชื่อวากุศลธรรม 
ใชไหม ? 
         อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม   ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอกุศล 
ธรรม  ใชไหม ? 
ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๘๑]   ไมใชกุศล  ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?  ไมใชธรรม 
ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ไมใชกศุล  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ?    ไมใชธรรม    ไม 
ชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ?  
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         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?   ไมใชธรรม  ไม  
ชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม   ไม 
ชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ไมใชอัพยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม 
ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ไมใชอัพยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?  ไมใชธรรม 
ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
สุทธธัมมวาระ  อนุโลม :- 
         [๘๒]   กุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?    ธรรมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอกุศล  ใชไหม ? 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม ใชไหม ?  ธรรมชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
สุทธธัมมวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๘๓]  ไมใชกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม  ไม 
ชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม  ไมชือ่วา 
อกุศล  ใชไหม ?  
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         ไมใชอัพยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?  ไมใชธรรม ไมชื่อวา  
อัพยากตะ  ใชไหม ? 
สุทธธัมมมูลจักกวาระ  อนุโลม :- 
         [๘๔]   กุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ธรรมชื่อวาอกุศล ใชไหม ? 
         กุศลชือ่วาธรรม   ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ธรรมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม   ใชไหม ?   ธรรมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม  ใชไหม ?   ธรรมชื่อวาอกุศล  ใชไหม ? 
สุทธธัมมมูลจักกวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๘๕]  ไมใชกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม  ไม 
ชื่อวาอกุศล  ใชไหม ? 
         ไมใชกศุล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?    ไมใชธรรม   ไมชื่อวา 
อัพยากตะ  ใชไหม ? 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  ไมใชธรรม   ไมชื่อวา 
กุศล  ใชไหม ?  
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         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?   ไมใชธรรม  ไมชือ่วา  
อัพยากตะ  ใชไหม ? 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?   ไมใชธรรม   ไม 
ชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ?    ไมใชธรรม  ไม 
ชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
                               ปณณัตติวารุทเทส  จบ  
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                          ปณณัตติวาระนิทเทส  
ปทโสธนวาระ  อนุโลม :- 
         [๘๖]   กุศลชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.   
         กุศลธรรมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         อกุศลธรรมชื่อวาอกุศล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         อัพยากตะ   ชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         อัพยากตธรรม   ชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
ปทโสธนวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๘๗]  ไมใชกุศล  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ไมใชกศุลธรรม  ไมชื่อวากุศล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศลธรรม  ไมชื่อวาอกุศล   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม :- 
         [๘๘]   กุศลชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.           
         ธรรมชือ่วาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         อกุศลธรรม  ชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวาอกุศลธรรมดวย    ธรรมท่ี 
เหลือไมชื่อวาอกุศลธรรม. 
         กุศลชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ?  
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         ใช.            
         ธรรมชือ่วาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         อัพยากตธรรมชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย  ธรรม 
ที่เหลือไมชื่อวาอัพยากตธรรม. 
         อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.            
         ธรรมชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         กุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวากุศลธรรม  ธรรมที่เหลือไม 
ชื่อวากุศลธรรม. 
         อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         อัพยากตธรรมชื่อวาธรรมดวย  ชือ่วาอัพยากตธรรมดวย  ธรรม 
ที่เหลือไมชื่อวาอัพยากตธรรม. 
         อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         กุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวากุศลธรรมดวย   ธรรมท่ีเหลือ 
ไมชื่อวากุศลธรรม.  
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         อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         อกุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย  ชื่อวาอกุศลธรรมดวย  ธรรมท่ี 
เหลือไมชื่อวาอกุศลธรรม. 
ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๘๙]  ไมใชกุศล   ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.    
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอกุศลธรรม   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชกศุล  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ?   
         ใช. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชธรรม   ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
สุทธธัมมวาระ  อนุโลม :- 
         [๙๐]  กุศลชื่อวาธรรม   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         กุศลธรรม    ชื่อวาธรรมดวย     ชื่อวากุศลธรรมดวย   ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวากุศลธรรม.  
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         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         อกุศลธรรม    ชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวาอกุศลธรรมดวย  ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวาอกุศลธรรม. 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         อัพยากตธรรม  ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาอัพยากตธรรม. 
สุทธธัมมวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๙๑]  ไมใชกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ   เวนกุศล  ไมชื่อวากุศลธรรม   และธรรมท่ีเหลือ 
เวนกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวากุศลดวย  ไมชื่อวาธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ    เวนอกุศล   ไมชื่อวาอกุศลธรรม    และธรรมท่ี  
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เหลือ   เวนอกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวาอกุศลดวย   ไมชื่อวาธรรม 
ดวย.  
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ  เวนอัพยากตะ  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม และธรรม 
ที่เหลือ   เวนอัพยากตะดวย    ธรรมดวย   ไมชื่อวาอัพยากตะดวย    ไม 
ชื่อวาธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
สุทธธัมมจักกวาระ  อนุโลม :- 
         [๙๒]   กุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         อกุศลธรรม   ชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวาอกุศลธรรมดวย   ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวาอกุศลธรรม. 
         กุศลชือ่วาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ธรรมชือ่วาอัพยากตธรรม  ใชไหม ?  
         อัพยากตธรรม ชื่อวาธรรมดวย  ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย  ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาอัพยากตธรรม. 
         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         กุศลธรรม  ชื่อวา  ธรรมดวย  ชื่อวากุศลธรรม     ธรรมที่เหลือ 
ไมชื่อวากุศลธรรม. 
         อกุศลชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         อัพยากตธรรม  ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย ธรรม 
ที่เหลือ  ไมชือ่วาอัพยากตธรรม. 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         กุศลธรรม    ชื่อวาธรรมดวย     ชื่อวากุศลธรรมดวย    ธรรมที่ 
เหลือ  ไมชื่อวากุศลธรรม. 
         อัพยากตะชื่อวาธรรม  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ธรรมชือ่วาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         อกุศลธรรม    ชื่อวาธรรมดวย   ชื่อวาอกุศลธรรมดวย  ธรรมท่ี 
เหลือ  ไมชื่อวาอกุศลธรรม. 
สุทธธัมมจักกวาระ  ปฏิโลม :- 
         [๙๓]  ไมใชกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ   เวนกุศล  ไมชื่อวากุศลธรรม  และธรรมท่ีเหลือ 
เวนกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวากุศลดวย  ไมชื่อวาธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชกศุล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ   เวนกุศล  ไมชื่อวากุศลธรรม  และธรรมท่ีเหลือ 
เวนกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวากุศลดวย  ไมชื่อวา   ธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศล   ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ  เวนอกุศล  ไมชือ่วาอกุศลธรรม และธรรมท่ีเหลือ  
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เวนอกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวาอกุศลดวย  ไมชื่อวาธรรมดวย.   
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอกุศล  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ    เวนอกุศล  ไมชื่อวาอกุศลธรรม    และธรรมท่ี 
เหลือ   เวนอกุศลดวย   ธรรมดวย  ไมชื่อวาอกุศลดวย  ไมชื่อวาธรรม 
ดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอัพยากตธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ    เวนอัพยากตะ    ไมชื่อวาอัพยากตธรรม   และ 
ธรรมที่เหลือ   เวนอัพยากตะดวย   ธรรมดวย   ไมชื่อวาอัพยากตะดวย 
ไมชื่อวาธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมใชชือ่วากุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ไมใชอัพยากตะ  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีเหลือ    เวนอัพยากตะ    ไมชื่อวาอัพยากตธรรม   และ  
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ธรรมที่เหลือ   เวนอัพยากตะดวย   ธรรมดวย   ไมชื่อวาอัพยากตะดวย  
ไมชื่อวาธรรมดวย. 
         ไมใชธรรม  ไมชื่อวาอกุศลธรรม  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                    นทิเทสวาระ   จบ 
                              ปณณัตติวาระนิทเทส  จบ  
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                                    ปจจุปปนนวาระ  
                                              ใน 
                                   ปวัตติอุปปาทวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๙๔]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         [๙๕]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก็กาํลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  กุศลธรรมกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ใน  
ปญจโวการภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   กุศลธรรมดวย   อัพยากต 
ธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง  
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น   แตกุศลธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  ในปญจโวการภูมิ 
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต    อัพยากตธรรมดวย   กุศลธรรมดวยกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๙๖]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อัพยากตธรรมก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต  อกุศลธรรมกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในปญจโวการภูมิ      ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต     อกุศลธรรมและ 
อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด  อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในปญจโวการ 
ภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต   อัพยากตธรรมดวย  อกุศลธรรมดวย 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 884 

โอกาสวาระ  อนุโลม :-  
         [๙๗]  กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,     กุศลธรรมก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         [๙๘]  กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,     อัพยากตธรรมก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,    กุศลธรรมกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   อัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมินั้น   แตกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี  อัพยากตธรรมดวย   กุศลธรรมดวย   กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         [๙๙]  อกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,     อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ   อัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมินั้น  แตอกุศล  
ธรรมไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย   กําลังเกิดในภูมินั้น. 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๐๐]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         [๑๐๑]   กุศลธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพยากต 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  กุศลธรรมกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    ในปญจโวการภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   กศุลธรรม 
ดวย   อัพยากตธรรมดวย   กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       กุศล 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
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กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา-  
นั้นในภูมินั้น   แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
ในปญจโวการภูมิ    ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต    อัพยากตธรรมดวย 
กุศลธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๐๒]  อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                     
         ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต   อกุศลธรรมกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต 
อกุศลธรรมดวย    อัพยากตธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศล- 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี       อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    ในปญจโวการภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต    อัพยากต 
ธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย   กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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ปุคคลวาระ ปจจนิก :-  
         [๑๐๓]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?   
         ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะ 
แหงจิตก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิต 
ก็ดี    เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย  ไมใชกาํลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต         อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะ 
แหงจิตก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปปยุตตจิต 
ก็ดี    เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมดวย   กุศลธรรมดวยไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคล   เหลาน้ัน. 
         [๑๐๔]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
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กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี     กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน   แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ใน 
อรูปภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตก็ดี  กุศลธรรมดวย  อัพยากตธรรม 
ดวย   ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    กุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต    อัพยากตธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน เมื่อ 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอรูปภูมิ     ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตก็ดี       อัพยากตธรรมดวย 
กุศลธรรมดวยไมใชกําลงัเกิดแก  บุคคลเหลาน้ัน. 
         [๑๐๕]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      เมือ่บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ใน 
อรูปภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี   อกุศลธรรมดวย    อัพยากต - 
ธรรมดวย  ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อกุศลธรรม  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต   อัพยากตธรรมไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี    ในอรูปภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี    อัพยากตธรรมดวย 
อกุศลธรรมดวย  ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๑๐๖]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด    อกุศลธรรมก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด   กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๐๗]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด       กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ไมมี.  
         [๑๐๘]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด      อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๐๙]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี,   ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย  ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต 
ภูมิก็ดี    อกศุลธรรมดวย    กุศลธรรมดวย    ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๑๐]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี       กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี  อกุศลธรรม 
ดวย   อัพยากตธรรมดวย  ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต     อัพยากตธรรมไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แกกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต 
อัพยากตธรรมดวย   กุศลธรรมดวย   ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น.  
         [๑๑๑]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายอยูก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี  อกุศลธรรม 
ดวย   อัพยากตธรรมดวย  ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ?             
         ในอรปูภูมิ  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต   อัพยากตธรรมไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แกอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น, เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอรูปภูม ิ    ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี 
อัพยากตธรรมดวย    อกุศลธรรมดวย  ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 893 

                                          อตีตวาระ  
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๑๒]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๑๓]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก็เคย 
เกิดบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๑๔]  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช.  
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โอกาสวาระ อนุโลม :-  
         [๑๑๕]  กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,   อกุศลธรรมก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,     กุศลธรรมก็เคยเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๑๖]  กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมิใด,     กุศลธรรมก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมินั้น  แตกศุลธรรม 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,     ในจตุโวการภูมิก็ดี      ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมดวย   กุศลธรรมดวย   เคยเกิดในภูมินั้น.  
         [๑๑๗]  อกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,      อัพยากตธรรมกเ็คย 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมินั้น    แตอกุศล  
ธรรมไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมดวย  อกุศลธรรมดวย  เคยเกิดในภูมินั้น. 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๑๘]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด    กุศลธรรมก ็
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒๑ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิ  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตกุศลธรรมไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    บุคคลนอกจากนี้   คือผูเกิดอยู 
ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  อกุศลธรรมดวย   กุศลธรรม 
ดวย   เคยเกดิแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๑๙]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพยากต- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
 
๑.   โลภชวนะดวงท่ี  ๒.  
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         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒๑  เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้นแตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
บุคคลนอกจากนี้  คือ  ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมดวย  กุศลธรรมดวย เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๒๐]  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศล- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แกกศุลธรรมไมใชเคยแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้    คือผูเกิดอยูในจตุโวหารภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมดวย   อกศุลธรรมดวย   เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๑๒๑]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
 
๑.  ทุติยจิต   คือ  ปฐมภวังค.  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๒๒]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      กุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๒๓]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๑๒๔]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น     ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๒๕]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก็ 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    กุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๒๖]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก็ 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด   อกุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๒๗]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ?  
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         เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒๑ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส-  
ภูมิ  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอกศุลธรรม 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อจิตดวงท่ี  ๒๒   เปนไปอยูแก 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
กุศลธรรมดวย  อกุศลธรรมดวย   ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๒๘]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?    
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒   เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน  ( ผูเขาถึงซ่ึง )  สุทธาวาสภูมิ  กุศลธรรม 
ดวย  อัพยากตธรรมดวย  ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศล 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๒๙]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
 
๑.  โลภชวนะดวงท่ี  ๒.    ๒.  ทุติยจิต  คือ  ปฐมภวังค.  
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กตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         เมื่อจิตดวงท่ี ๒  เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน  ( เขาถึงซ่ึง )  สุทธาวาสภูมิ    อกุศลธรรม 
ดวย   อัพยากตธรรมดวย  ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                         อนาคตวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๓๐]   กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางจิตใด   กุศลธรรมจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลอ่ืนนอกจากนี้     กศุลธรรมดวย    อกุศลธรรมดวย     จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด}    กุศลธรรมก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         [๑๓๑]  กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกจั็กเกิด 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลอ่ืนนอกจากนี้    อัพยากตธรรมดวย   กุศลธรรม 
ดวย   จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๑๓๒]  อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากตธรรมกจั็ก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด๑ก็ดี      อัพยากตธรรม 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
 
๑.  ยสฺส  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา  อคฺคมคฺค - อรหัตมรรคท่ีเกิดตอจากโวทานในมรรค 
     วิถี.  
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บุคคลอ่ืนนอกจากนี้   อัพยากตธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย   จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น.  
โอกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๓๓]   กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,   อกุศลธรรมก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,    กุศลธรรมก็จักเกดิใน 
ภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๓๔]   กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมิใด,  กุศลธรรมก็จักเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมินั้น  แตกุศลธรรม 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยา- 
กตธรรมดวย   กุศลธรรมดวย   จักเกิดในภูมินั้น. 
         [๑๓๕]   อกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก็จักเกิด 
ในภูมินั้น ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมกจั็กเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมินั้น  แตอกศุลธรรม 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  อัพยา- 
กตธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย  จักเกิดในภูมินั้น. 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๓๖]  กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อกุศลธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี   บคุคลเหลาใดจักได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด๑     กศุลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคล 
อ่ืนนอกจากนี้    คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรมก ็
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
 
๑.  จิตใด - โวทานจิตในอรหัตมรรควิถี.  
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         [๑๓๗]  กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากตธรรม  
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ?   
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี๑    พระอรหันตทั้งลายก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลอ่ืนนอกจากนี้    คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี     อัพยากตธรรมดวย     กุศลธรรมดวย   จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๑๓๘]  อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็จักเกดิแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด๒ อัพยากตธรรมจักเกิด 
 
๑.  ขณะท่ีอรหัตมรรคกําลังเกิด. 
๒.  โวทานจิต  ในอรหัตมรรควิถี.  
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แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอกศุลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น, บุคคลอ่ืนนอกจาก  คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
ในปญจโวการภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมดวย   อกุศลธรรมดวย   จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๓๙]  กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด๑  อกุศลธรรม 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกบุคคลเหลา- 
นั้น,     บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
อกุศลธรรมดวย   กุศลธรรมดวย  ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๑๔๐]  กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
 
๑.  จิตใด - โวทานจิต  ในอรหัตมรรควิถี.  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  
กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตอัพยากตธรรมจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต๑ กุศลธรรมดวย  อัพยา- 
กตธรรมดวย  ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๔๑]  อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใด    อกุศลธรรมไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต๑   อกุศลธรรมดวย     อัพยากตธรรมดวย 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรม 
ก็จักไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
 
๑.  จุติจิตของพระอรหันต.  
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โอกาสวาระ   ปจจนิก :-  
         [๑๔๒]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,  อกุศลธรรมก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    กุศลธรรมกไ็มใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๔๓]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,     อัพยากตธรรมก็ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    กุศลธรรมก็ไม 
ใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๔๔]   อกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๑๔๕]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล-  
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใด  อกุศลธรรม 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมดวย 
กุศลธรรมดวย  ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๔๖]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลผูเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคล 
ผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต    กุศลธรรมดวย    อัพยากตธรรมดวย   ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศล-  
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๔๗]  อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใดก็ดี   บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลผูถึง 
พรอมดวยปจฉิมจิต   อกศุลธรรมดวย   อัพยากตธรรมดวย  จักไมเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                   ปจจุปปนนาตีตวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๔๘]  กุศลธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็เคย  
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เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อกุศล- 
ธรรมก็เคยเกิด  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๑๔๙]  กุศลธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมกเ็คย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกก็ําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศล 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต 
อัพยากตธรรมก็เคยเกิด   กุศลธรรมกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         [๑๕๐]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก ็
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต 
อัพยากตธรรมก็เคยเกิด   อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
โอกาสวาระ อนุโลม :- 
         [๑๕๑]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯลฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๕๒]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อกุศล- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรมก ็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี      อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.     ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลจิต   อกุศลธรรมก็เคยเกิด  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๕๓]  กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อัพยากตธรรม 
ก็เคยเกิด   กศุลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๕๔]  อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากต- 
ธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 913 

         ใช.   
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อกุศล- 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต  อัพยากตธรรม 
ก็เคยเกิด   อกุศลธรรมกก็ําลังเกิดแตบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๑๕๕]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๕๖]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         เคยเกิด.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         [๑๕๗]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    อกุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
โอกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๕๘]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯลฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๕๙]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
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กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี    กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น   แตอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อทุติยจิต 
กําลังเปนไปอยูแกสุทธาวาสพรหมก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด     อกศุลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๖๐]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  กุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิด      อัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช.  
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         [๑๖๑]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพ-  
ยากตธรรมกไ็มใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะของ 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  อกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิด   อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                 ปจจุปปนนานาคตวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๖๒]  กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด      ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    กศุลธรรม 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิของบุคคลนอกน้ี     กุศลธรรมกก็ําลัง  
เกิด   อกุศลธรรมก็จัดเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็กําลงัเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อกุศลธรรมจักเกดิแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อกุศล 
ธรรมก็จักเกดิ   กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๑๖๓]  กุศลธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรมก็ 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลจิต   อัพยากตธรรมกจั็กเกิด    กุศลธรรมก็กําลงัเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น.  
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         [๑๖๔]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก็  
จักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แต 
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในอุปปาทขณะแหงอกุศล 
จิต  อัพยากตธรรมก็จักเกดิ   อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๖๕]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯลฯ 
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :- 
         [๑๖๖]   กุศลธรรมกาํลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  กุศลธรรมกําลัง  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี ้
กุศลธรรมกก็ําลังเกิด   อกุศลธรรมกจั็กเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรมก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ด ี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     อกุศลธรรมจักเกดิแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลจิต  อกุศลธรรมก็จักเกิด  กุศลธรรมก็กําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๑๖๗]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็จักเกดิแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพ- 
ยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตกุศลธรรมไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  อัพยากต- 
ธรรมก็จักเกดิ  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         [๑๖๘]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต-  
ธรรมก็จักเกดิแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี        บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต 
อัพยากตธรรมก็จักเกิด    อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
ปุคคลวาระ ปจจนิก :- 
         [๑๖๙]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติก็ดี   บคุคลผูเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค 
ก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด     ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี       กุศลธรรมก็ไมใชกาํลังเกิด  
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อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันถึง     อกศุลธรรม 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จักไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิด   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๑๗๐]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิม- 
จิต   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด   อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ใช.  
         [๑๗๑]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นแตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคลผูถึงพรอมดวยปจ- 
ฉิมจิต   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด    อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ ปจจนิก :- 
         [๑๗๒]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯลฯ 
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :- 
         [๑๗๓]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 923 

         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท-  
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     กุศลธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น  แตอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จักไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใด   ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมก็ไมใชกาํลังเกิด  อกุศลธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    อกศุลธรรม 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตกุศลธรรมกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด  ในภังค- 
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกุศลธรรม 
ก็ไมใชจักเกิด   กุศลธรรมก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๗๔]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท-  
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศล 
กรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอัพยากตธรรมจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต  กุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิด    อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๗๕]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี        บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอัพยากต- 
ธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต 
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด       อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                      อตีตานาคตวาระ  
ปุคคลวาระ อนุโลม :- 
         [๑๗๖]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด๑ ก็ดี  กุศลธรรมเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
นอกน้ี   กุศลธรรมก็เคยเกิด   อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๗๗]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากตธรรมกจั็ก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต  กุศลธรรมเคยเกิด  แตอัพยากต- 
ธรรมไมใชจักเกิด,   บุคคลนอกน้ี    กศุลธรรมก็เคยเกิด  อัพยากตธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
 
๑.  อรหัตมรรคจักเกดิตอจากโวทานจิตในอรหัตมรรควิถี.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน,     ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๗๘]  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมกจั็ก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต        อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน      แตอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล  
นอกจากน้ี  อกุศลธรรมก็เคยเกิด  อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๑๗๙]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,   ฯลฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๑๘๐]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  กุศลธรรมเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   บุคคลนอกน้ี  คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  กุศลธรรมก็เคยเกิด   อกุศลธรรมก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรทก ็
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตกุศลธรรมไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากนี้   คือบุคคลผูเกิดอยูใน 
จตุโวการภูมิก็ดี    ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     อกุศลธรรมก็จักเกิด  
กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๑๘๑]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อัพยากต- 
ธรรมก็จักเกดิแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต        กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ี       คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  
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ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    กุศลธรรมก็เคยเกิด   อัพยากตธรรมก็จัก  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม   ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น,   บุคคลนอกจากนี้   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ผูเกิด 
อยูในปญจโวการภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมก็จักเกิด  กศุลธรรมก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๑๘๒]   อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็จักเกดิแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต         อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ี      คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   อกุศลธรรมก็เคยเกิด  อัพยากตธรรมก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลนอกจากน้ี   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ผูเกิดอยู 
ในปญจโวการภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมก็จักเกิด    อกุศลธรรมก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๘๓]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         [๑๘๔]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       กุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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        เคยเกิด.  
        [๑๘๕]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
        ไมมี. 
        ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม. 
        เคยเกิด. 
โอกาสวาระ  ปจจนิก :- 
        [๑๘๖]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
        [๑๘๗]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
        เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   แตอกุศลธรรมจัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  กศุลธรรม  
ก็ไมใชเคยเกิด   อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศล-  
ธรรมก็ไมเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   อกุศลธรรมไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูนินั้น   แตกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  อกุศลธรรมก็ไมใชจัก 
เกิด  กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๑๘๘]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เคยเกิด. 
         [๑๘๙]   อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
                                    อุปปาทวาระ   จบ  
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                                     ๒.  นิโรธวาระ 
                                    ปจจุปปนนวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :-  
         [๑๙๐]  กุศลธรรมกาํลังดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมกก็ําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกก็ําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         [๑๙๑]  กุศลธรรมกาํลังดับแกบุคคลใด,         อัพยากตธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, ในภังคขณะ 
แหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ  กุศลธรรมก็กําลังดับ     อัพยากตธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     ในภังคขณะแหง      
วิปปยุตตจิในปวัตติกาลก็ดี    อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงกุศลจิต 
ในปญจโวการภูมิ   อัพยากตธรรมก็กาํลังดับ      กศุลธรรมก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น.  
         [๑๙๒]   อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,       อัพยากตธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ      อกศุลธรรมกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้น   แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิอกุศลธรรมก็กําลังดับ อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงอกุศล 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    อัพยากตธรรมกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอกุศลธรรมไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะแหงอกุศล- 
จิตในปญจโวการภูมิ   อัพยากตธรรมก็กําลังดับ   อกุศลธรรมก็กําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 934 

โอกาสวาระ  อนุโลม :-  
         [๑๙๓]  กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็กําลงัดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,   กุศลธรรมก็กําลังดับใน 
ภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๙๔]  กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก็กาํลัง 
ดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด,   กุศลธรรมก็กําลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น   แตกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังดับในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญญจโวการภูมิ 
ก็ดี  อัพยากตธรรมก็กําลังดับ  กุศลธรรมก็กําลังดับในภูมินั้น. 
         [๑๙๕]  อกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,  อัพยากตธรรมก็กาํลัง 
ดับในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด,  อกุศลธรรมกก็ําลังดับ  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น   แตอกุศล 
ธรรมไมใชกาํลังดับในภูมินั้น   ในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญญจโวการภูมิ 
ก็ดี  อัพยากตธรรมก็กําลังดับ  อกุศลธรรมก็กําลังดับในภูมินั้น. 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๑๙๖]   กุศลธรรมกาํลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         [๑๙๗]   กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ  กุศลธรรมก็กําลัง  
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ดับ  อัพยากตธรรมก็กําลงัดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงกุศลวิปป- 
ยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตกุศลธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังค- 
ขณะแหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ   อัพยากตธรรมก็กําลังดับ   กุศลรรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๑๙๘]  อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?   
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ     อกุศลธรรมกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น  ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิ  อกุศลธรรมก ็
กําลังดับ   อัพยากตธรรมก็กําลังดับ  กบ็ุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศล- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        ในภังคขณะแหงอกุศล 
วิปปยุตตจิตในปวัติติกาลก็ดี    อัพยากตธรรมกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตอกุศลธรรมไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิ     อัพยากตธรรมก็กําลังดับ  
อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๑๙๙]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้น    แตอกศุลธรรมกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี   ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตและ 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิ  กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิต      อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี  ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตและ 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน  
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ  กศุลธรรมก็ไมใชกําลัง  
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๐๐]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี          ในภังคขณะแหงกุศล 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน        บุคคลเหลานั้นทั้งหมด 
กําลังเกิดก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในภังคขณะ 
แหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  กุศลธรรมก็ไมใชกําลงัดับ  อัพยากตธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ  อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๐๑]  อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       อัพยากต 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน    ใชไหม   ?  
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         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงอกุศลวิปป-  
ยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี      อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลเหลานั้นทั้งหมด  
กําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหง 
กุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ   อัพยากตธรรมก็ไม 
ใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ   อัพยากตธรรมไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี     อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ 
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๐๒]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,    กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น ใชไหม  ?  
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         ใช.  
         [๒๐๓]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก ็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,       กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๒๐๔]   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก ็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๐๕]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิต  กศุลธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี        ในภังคขณะแหง  
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กุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ      อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิต      อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี   ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี  อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ     กุศลธรรมกไ็มใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๐๖]  กศุลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกาลังตายก็ดี         ในภังคขณะแหงกุศล- 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกาลังเกิดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  กุศลธรรมก็ไมใชกําลงัดับ   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 942 

         ก็หรือวา      อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ    อัพยากตธรรมไมใชกําลัง  
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกศุลธรรมกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ในปวัตติกาลก็ดี  ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับ   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๐๗]   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี         ในภังคขณะแหงกุศล 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   อกุศลธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น         แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ใน 
ภังคขณะกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ   อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ   อัพยากตธรรมไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลา  
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นั้นในภูมินั้น,   บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง  
จิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี   อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับ   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                                           อตีตวาระ 
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๐๘]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวา  อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน     ใชไหม   ? 
         ใช. 
         [๒๐๙]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมกเ็คย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ใช.  
         [๒๑๐]   อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมกเ็คย 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๑๑]   กุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,     อกุศลธรรมก็เคยดับใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อกุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,    กุศลธรรมก็เคยดับใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๑๒]   กุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  อัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด,     กุศลธรรมก็เคยดับ  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น    แตกุศล- 
ธรรมไมใชเคยดับในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมก็เคยดับ   กุศลธรรมก็เคยดับในภูมินั้น. 
         [๒๑๓]   อกุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,  อัพยากตธรรมก็เคยดับ 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด,  อกุศลธรรมก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น,   แตอกุศล- 
ธรรมไมใชเคยดับในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมก็เคยดับ  อกุศลธรรมก็เคยดับในภูมินั้น. 
ปุคคลโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๒๑๔]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่ออกุศลจิตดวงที่  ๒๑      กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูใน  
สุทธาวาสภูมิ     อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แต 
กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ี  คือ 
บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     บคุคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
อกุศลธรรมก็เคยดับ   กศุลธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๑๕]  กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากตธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลนอกจากน้ี   คือบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมก็เคยดับ  กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
 
๑.  อนาคามิผล  ๑  ท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภมิู  คือในขณะที่ถึงพรอมดวยการเกดิข้ึน 
แหงกุศลจิตตดวงท่ี  ๒  ไดแตภวนกิันติโลภชวนะดวงท่ี  ๒.  
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         [๒๑๖]   อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพยากต-   
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                             
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       อกุศล- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี   ๒   กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส  
ภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อัพยากตธรรมเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
ในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากนี้  คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิด  
อยูในปญจโวการภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมก็เคยดับ  อกุศลธรรมก็เคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๑๗]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         [๒๑๘]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรมก ็ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๒๑๙]   อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก ็
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
โอกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๒๒๐]   กุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,  อกุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,      กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ใช.              
         [๒๒๑]   กุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,       อัพยากตธรรม 
ไมใชเคยดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๒๒๒]   อกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก ็
ไมใชเคยดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด         อกุศลธรรม  
ก็ไมใชเคยดับในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๒๓]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่ออกุศลจิตดวงที่  ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธา-   
วาสภูมิกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้นแตอกุศลธรรม 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  กําลังเปนไปอยูแก 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับ  อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๒๔]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชเคยดับ   แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  กาํลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กุศลธรรมไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     กศุลธรรมก็ไมใชเคยดับ 
อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๒๒๕]   อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต-  
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  กาํลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกศุลธรรมไมใชเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับ   อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                        อนาคตวาระ 
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๒๖]   กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมกจั็กดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี              กุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอกุศลธรรมไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน,              บุคคลนอกจากน้ี  
กุศลธรรมกจั็กดับ        อกุศลธรรมกจั็กดับแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,       กุศลธรรมกจั็กดับแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๒๒๗]   กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรมก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,       กุศลธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  อัพ- 
ยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลนอกจากนี้  อัพยากตธรรมก็จักดับ  กุศลธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๒๘]   อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,     อัพยากตธรรมก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  
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บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   อัพยากตธรรมจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล  
นอกจากน้ี     อัพยากตธรรมก็จักดับ   อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
โอกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๒๒๙]   กุศลธรรมจักดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๓๐]   กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรมก ็
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใจก็ดี   กุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตอกุศลธรรมไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากนี้  
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  กุศล- 
ธรรมก็จักดับ   อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศลธรรมก ็
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๒๓๑]   กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากตธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคล 
นอกจากน้ี   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมก็จักดับ  กุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         [๒๓๒]   อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพยากต-   
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พะอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี       อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตอกุศลธรรมไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  บุคคลนอกจากนี้   
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี        ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  
อัพยากตธรรมก็จักดับ  อกุศลธรรมกจั็กดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๒๓๓]  กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แกกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ   กุศลธรรมก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๓๔]  กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหันตมรรคก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  กุศล- 
ธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  กุศลธรรมกไ็มใชจักดับ  อัพยากต-  
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ใช.   
         [๒๓๕]   อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  อกุศลธรรมไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ   อัพยากตธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.  
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๓๖]  กุศลธรรมไมใชจักดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  
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ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :-  
         [๒๓๗]   กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี     อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะ 
แหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี  อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ  กุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๓๘]   กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในภังค 
ขณะแหงปจฉิมจิต   กุศลธรรมก็ไมใชจักดับ  อัพยากตธรรมก็ไมใชจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 958 

         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศล-    
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๓๙]  อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกศุลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.    ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิต    อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ    อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                  ปจจุปปนนาตีตวาระ  
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๔๐]   กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมกก็ําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา,    ในภังคขณะแหงกุศลจิต   อกศุลธรรม 
ก็เคยดับ      กุศลธรรมกก็ําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๒๔๑]   กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,       กุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง  
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะแหงกุศลจิต   อัพยา- 
กตธรรมก็เคยดับ  กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๔๒]   อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรม 
เคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงอกุศลจิต อัพยา- 
กตธรรมก็เคยดับ   อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๔๓]   กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  
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ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :-  
         [๒๔๔]  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศลธรรมก็ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   อกศุลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหง 
กุศลจิต  อกศุลธรรมก็เคยดับ   กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         [๒๔๕]  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,        อัพยา- 
กตธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม  
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เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น          แตกุศลธรรมไมใชกําลงัดับแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงกุศลจิต  อัพยากตธรรมก็เคย 
ดับ  กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๔๖]   อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตอกุศลธรรมไมใชกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้น,   ในภังคขณะแหงอกุศล  อัพยากตธรรมก็เคยดับ  อกุศล- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๔๗]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       อกุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เคยดับ.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ไมมี. 
         [๒๔๘]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม.  
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็ไม 
ใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๒๖๙]   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๕๐]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  
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ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :-  
         [๒๕๑]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     กศุลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น     แต 
อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแก 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ    อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๒๕๒]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน   (เขาถึง)    สุทธาวาสภูมิ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาท่ี 965 

กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ     อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๕๓]  อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   อกุศลธรรม 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูใน  (เขาถึง) 
สุทธาวาสภูมิ   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ    อัพยากตธรรมกไ็มใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                  ปจจุปนนานาคตวาระ  
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๕๔]   กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมกจั็กดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค 
ในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี   กุศลธรรมกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น  แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังค- 
ขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกน้ี      กุศลธรรมกก็ําลังดับ   อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,    กศุลธรรมก็กําลังดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกศุลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงกุศลจิต  อกุศลธรรม 
ก็จักดับ   กุศลธรรมก็กําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         [๒๕๕]   กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกก็ําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมกิ็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงกุศลจิต     อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับ   กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๔๖]   อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรมก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรม  
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ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   ในภังคขณะแหงอกุศลจิต   อัพยากต-  
ธรรมก็จักดับ   อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
โอกาสวาระ  อนุโลม :- 
          [๒๕๗]  กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
          [๒๕๘]  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
          ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคกด็ี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค 
ในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี   กุศลธรรมกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้   กุศลธรรมก็กําลัง 
ดับ  อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
          ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศลธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
          ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง  
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี         อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  
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แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ในภังคขณะ 
แหงกุศลจิต  อกุศลธรรมก็จักดับ  กุศลธรรมก็กําลงัดับแกบุคคลเหลานั้น  
ในภูมินั้น. 
         [๒๕๙]  กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต-  
ธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดีบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรม 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงกุศลจิต    อัพยากตธรรมก็จักดับ 
กุศลธรรมกก็ําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๒๖๐]  อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลกรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง  
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตอกุศลธรรมไมใชกําลงัดับแก 
บุคคลแหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงอกุศลจิต    อัพยากตธรรม 
ก็จักดับ   อกศุลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๒๖๑]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศล- 
ธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหง 
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น  กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ  อกุศลธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?  
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         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค  
ในลําดับแหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  อกุศลธรรมไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในอุปปาท- 
ขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคลเหลาใดจักได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   อกุศลธรรม 
ก็ไมใชจักดับ   กุศลธรรมก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๒๖๒]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะ  แหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใชกาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอัพยา- 
กตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต๑   กุศลธรรม 
ไมใชกําลังดับ    อัพยาธรรมกตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด       กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
 
๑. จุติจิตของพระอรหันต  ๑๓  ดวง, ดวงใดดวงหนึ่ง.  
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         [๒๖๓]  อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       อัพยากต-  
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี      อกศุลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แต 
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,          ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
อกุศลธรรมไมใชกําลังดับ     อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ     ปจจนิก :- 
         [๒๖๔]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๖๕]  กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     กศุลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ-  
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นั้น  แตอกุศลธรรมจักดบัแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   ในอุปปาทขณะ  
แหงอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคลเหลาใดจักได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   บุคคลผูเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ   อกุศลธรรมก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค 
ในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตน้ัน      อกศุลธรรมไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         [๒๖๖]   กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใช  
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กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง 
ดับ  อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๒๖๗]   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกศุลธรรม 
ไมใชกําลังดับแกก็บุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอัพยากตธรรมจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  อกุศลธรรมก็ไม 
ใชกําลังดับ  อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
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                                        อตีตานาคตวาระ  
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๒๖๘]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,       อกุศลธรรมกจั็กดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   กุศลธรรมเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล 
นอกจากน้ี    กุศลธรรมเคยดับ  อกุศลธรรมก็จักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.  
         [๒๖๙]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกน้ี    กุศล- 
ธรรมเคยดับ   อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมกเ็คยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         [๒๗๐]  อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรมก็จัก  
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  อกุศลธรรมเคยดบัแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกจากนี้   อกุศล 
ธรรมเคยดับ   อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๗๑]  กุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,    ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๗๒]  กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   กุศลธรรมเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ี  คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   กุศลธรรมเคยดับ   อกุศลธรรมก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลกรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       กุศลกรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดในสุทธาวาสภูมิ   อกุศล- 
ธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ี   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุ- 
โวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   อกุศลธรรมจักดบั    กุศล- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๗๓]   กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
บุคคลนอกจากนี้      คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ผูเกดิอยูใน  
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ปญจโวการภูมิก็ดี   กุศลธรรมเคยดับ    อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคล   
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น  แตกศุลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอก 
จากน้ี  บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมจักดับ   กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         [๒๗๔]   อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อัพยากต- 
ธรรมจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   อกุศลธรรมเคยดบัแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น         แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้      คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   อกุศลธรรมเคยดับ   อัพยากตธรรมก็จักดบัแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้     คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับ   อกุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๗๕]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         [๒๗๖]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,        กุศลธรรมก ็
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         เคยดับ.  
         [๒๗๗]   อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับ  แกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
โอกาสวาระ    ปจจนิก :- 
         [๒๗๘]   กุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๗๙]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตอกุศลธรรมจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  กุศล- 
ธรรมไมใชเคยดับ อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   อกุศลธรรมไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   อกุศลธรรมไมใชจัก 
ดับ   กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๘๐]   กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เคยดับ. 
         [๒๘๑]   อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
                                         นิโรธวาระ  จบ  
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                              ปวัตติอุปปาปาทนิโรธวาระ  
                                      ปจจุปปนนวาระ 
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๘๒]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมกก็ําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,    กุศลธรรมกก็ําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         [๒๘๓]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรมก ็
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         [๒๘๔]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ไมใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
โอกาสวาระ    อนุโลม :- 
         [๒๘๕]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,  อกุศลธรรมก็กําลงัดับ 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด,     กุศลธรรมก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๘๖]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด,       กุศลธรรมกก็ําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น   แตกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ด ี ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมก็กําลังดับ   กุศลธรรมกก็ําลังเกิดในภูมินั้น.  
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         [๒๘๗]   อกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,       อัพยากตธรรมก็ 
กําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด,        อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น  แตอกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้น,    ในจตุโวการภูมิก็ดี   ปญจโวการภูมิก็ด ี
อัพยากตธรรมก็กําลังดับ   อกุศลธรรมก็กําลังเกิด.                        
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๒๘๘]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรมก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         [๒๘๙]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ไมใช.   
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         [๒๙๐]  อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต- 
ธรรมก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     อกุศล- 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๒๙๑]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิต      กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,   ในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคล 
ผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิด   อกุศลธรรมก็ไมใชดับแกบคุคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       กุศลธรรมก ็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันแตกุศลธรรมกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคล 
ผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังดับ   กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
         [๒๙๒]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอัพยากต- 
ธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในภังคขณะแหง 
กุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด   อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชกําลังดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต      อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก  
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บุคคลเหลานั้น      แตกศุลธรรมกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคล  
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี       ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ         กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         [๒๙๓]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   อกุศลธรรมไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตอัพยา- 
กตธรรมกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยู 
ก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะ 
แหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี          อกศุลธรรมไมใชกําลังเกิด 
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,   อกุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต     อัพยากตธรรมไมใชกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้น     แตอกุศลธรรมกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี       ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  
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อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ       อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๒๙๔]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,     กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๙๕]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,       กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๒๙๖]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชกําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         กําลังดับ.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๒๙๗]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอกุศลจิต      กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
ในอุปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงอกุศลวิปป- 
ยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง 
เกิด   อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,   ใน  
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ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต  
ก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกุศลธรรมก็ไมใชกาํลังดับ 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๙๘]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
อัพยากตธรรมกาลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลเหลาน้ัน 
ทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติ- 
กาลก็ดี  ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี  กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิด   อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, 
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต      อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น     บคุคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิต  
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ในอรูปภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมก็ไมใชกาํลังดับ   กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๒๙๙]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี      อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลเหลาน้ัน 
ทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติ- 
กาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี   อกุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิด      อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต     อัพยากตธรรมไมใชกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,      บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศล- 
จิตในอรูปภูมิก็ดี    อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ     อกุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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                            อตีตวาระ  (ในอุปปาทนิโรธ)  
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๐๐]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,       อกุศลธรรมก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,         กุศลธรรมก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๐๑]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรมกเ็คย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,    กุศลธรรมก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๓๐๒]  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,        อัพยากตธรรมก็ 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.   
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โอกาสวาระ   อนุโลม :-   
         [๓๐๓]  กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็เคยดับใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับในภูมิใด,    กุศลธรรมก็เคยเกิดในภูมิ 
นั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๐๔]  กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,   อัพยากตธรรมก็เคยดับ 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด,   กุศลธรรมก็เคยเกิดใน 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น  แตกศุลธรรม 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,        ในจตุโวการภูมิก็ดี     ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมก็เคยดับ  กศุลธรรมก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
         [๓๐๕]  อกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,  อัพยากตธรรมก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น   แตอกุศล- 
ธรรมไมใชเคยเกิดในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี   อัพยากตธรรมก็เคยดับ  อกุศลธรรมก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๓๐๖]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรมก ็
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่ออกุศลจิตดวงที่  ๒   กําลังเปนไปอยู      แกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิ   อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตกุศล- 
ธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้  คือ 
บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี   ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   อกุศล- 
ธรรมเคยดับ    กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๓๐๗]  กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      อัพยากต-  
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ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้      คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมก็เคยดับ  กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๐๘]  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด  อกศุลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา  
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นั้นในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   
บุคคลนอกจากนี้     คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวภารภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมก็เคยดับอกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๓๐๙]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,          อกุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี.    
         [๓๑๐]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๓๑๑]   อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ไมมี.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
โอกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๓๑๒]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  อกุศลธรรมก็ไมใช 
เคยดับในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                   
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,     กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๑๓]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,      อัพยากตธรรมก ็
ไมใชเคยดับในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๓๑๔]   อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,     อัพยากตธรรม  
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ก็ไมใชเคยดับในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด,   อกุศลธรรมก็ไม 
ใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๓๑๕]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่ออกุศลจิตดวงที่  ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิ  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตอกุศล- 
ธรรมเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,            บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยู 
ใน   (เขาถึง)   สุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
กุศลธรรมไมใชเคยเกิด      อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       กุศล 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         [๓๑๖]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น  บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง )  สุทธาวาสภูมิ  กุศลธรรม 
ไมใชเคยเกิด  อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๑๗]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน  ( เขาถึง )  สุทธาวาสภูมิ  อกุศลธรรมไมใช 
เคยเกิด   อัพยากตธรรมกไ็มใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                        อนาคตวาระ  
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๓๑๘]   กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด,      กศุลธรรม 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตอกุศลธรรมไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกจากนี้    กุศลธรรมจักเกิด   อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.  
         [๓๑๙]   กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น,   บุคคลนอกจากน้ี  อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         [๓๒๐]  อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากตธรรมกจั็ก 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,         อกุศลธรรมก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   อัพยากตธรรมจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
บุคคลนอกจากนี้  อัพยากตธรรมจักดับ    อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๒๑]  กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,       อกุศลธรรมก็จักดบัใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับในภูมิใด,     กุศลธรรมก็จักเกดิในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๓๒๒]   กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,      อัพยากตธรรมก็จักดับ  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
        ใช. 
          ก็หรือวาอัพยากธรรมจักดับในภูมิใด,    กุศลธรรมก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น ใชไหม  ? 
          ในอสญัญสัตตภูมิ  อัพยากตธรรมจักดับในภูมินั้น  แตกศุลธรรม 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  อัพยา- 
กตธรรมจักดับ  กุศลธรรมก็จักเกิดในภูมินั้น. 
          [๓๒๓]   อกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก็จักดับ 
ในภูมินั้นใชไหม  ? 
          ใช. 
          ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับในภูมิใด,    อกุศลธรรมกจั็กเกิดใน 
ภูมินั้น  ใชไหม  ? 
          ในอสญัญสัตตภูมิ     อัพยากตธรรมจักดับในภูมินั้น    แตอกุศล 
ธรรมไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
อัพยากตธรรมจักดับ  อกศุลธรรมก็จักเกิดในภูมินั้น.  
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ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :-  
         [๓๒๔]  กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด,   กุศลธรรม 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ 
ก็ดี   ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   กศุลธรรมจักเกิด   อกุศลธรรมก็จัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศลธรรมก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๒๕]  กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากตธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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บุคคลนอกจากนี้     คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน  
ปญจโวการภูมิก็ดี    อัพยากตธรรมจักดับ    กุศลธรรมก็จักเกดิแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๒๖]   อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด         อัพยา- 
กตธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
กจั็กเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากน้ี  
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   อัพ- 
ยากตธรรมจักดับ   อกุศลธรรมก็จักเกดิแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ  ปจจนิก :- 
         [๓๒๗]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  อกุศลธรรมก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    อกศุลธรรม 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น, 
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    อกุศล- 
ธรรมไมใชจักดับ   กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๓๒๘]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน     แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กุศลธรรมไมใชจักเกิด   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๒๙]   อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  อกุศลธรรมไมใช  
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จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   อกุศลธรรมไมใชจักเกิด  อัพยากตธรรมก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ    ปจจนิก :- 
         [๓๓๐]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    อกุศลธรรมก็ไมใช 
จักดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับในภูมิใด,      กุศลธรรมก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         [๓๓๑]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก็ไม 
ใชจักดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับในภูมิใด,  กุศลธรรมกไ็มใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ไมมี.  
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         [๓๓๒]   อกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด,    อัพยากตธรรมก ็
ไมใชจักดับในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับในภูมิใด,     อกุศลธรรมก็ไม 
ใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๓๓]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,        กุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   อกุศลธรรม 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมจักเกดิแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดีบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมไมใชจัก 
ดับ   กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๓๔]   กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยา-  
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ธรรมไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ?  
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  กุศลธรรมไมใชจักเกิด  อัพยากตธรรมก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๓๓๕]  อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิต     อกุศลธรรมไมใชจักเกิด     อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                    ปจจุปปนนาตีตวาระ  
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๓๓๖]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็เลย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    อกศุลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  อกุศล- 
ธรรมเคยดับ   กุศลธรรมกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                 
         [๓๓๗]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรมก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
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กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน  
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         ในอุปปาทขณะแหงกุคลจิต 
อัพยากตธรรมเคยดับ   กศุลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๓๓๘]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,      อัพยากตธรรมก ็
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แต 
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงอกุศล- 
จิต   อัพยากตธรรมเคยดับ  อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๓๙]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  
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ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :-  
         [๓๔๐]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,         อกุศล- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศลธรรมก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   อกศุลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แต 
กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลจิต  อกุศลธรรมเคยดับ  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         [๓๔๑]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  อัพยากตธรรม  
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เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อัพยากตธรรม 
เคยดับ  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๔๒]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       อกุศล- 
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    อัพยากต- 
ธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอกุศลธรรมไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.   ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต  อัพยากต- 
ธรรมเคยดับ    อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๓๔๓]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก ็
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็ไม  
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ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ไมมี. 
         [๓๔๔]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         [๓๔๕]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อัพยากต- 
ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๓๔๖]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ฯ ล ฯ 
 ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนกิ :- 
         [๓๔๗]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศล  
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ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง  
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี      กศุลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     แตอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อทุติยจิต 
กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ด ี   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด   อกุศลธรรมก็ไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
         [๓๔๘]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กศุลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง) สุทธาวาส- 
ภูมิ   กุศลธรรมไมใชกําลงัเกิด    อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศล-  
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         [๓๔๙]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพ- 
ยากตธรรมกไ็มใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง  
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    อกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตอัพยากตธรรมเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูใน (เขาถึง)  สุทธาวาสภูมิ 
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิด   อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
                                  ปจจุปปนนานาคตวาระ 
ปุคคลวาระ  อนุโลม :- 
         [๓๕๐]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมกจั็กดับ 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแกอรหัตมรรคก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต-  
มรรคในลําดับแหงจิตใด     ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี      กศุลธรรม 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกน้ี        กุศลธรรมกําลัง  
เกิด    อกุศลธรรมก็จักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็กําลงัเกิดแก 
บุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     บคุคลผูเขานิโรธสมาบัติ  อยูก็ดี     บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต    อกุศล- 
ธรรมจักดับ    กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         [๓๕๑]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,       อัพยากตธรรมก ็
จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมกก็ําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน  
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกุศลธรรม  
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต   อัพยา- 
กตธรรมจักดับ   กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๓๕๒]   อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด,     อัพยากตธรรมก ็
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,      อกุศลธรรมก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศล- 
ธรรมไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต 
อัพยากตธรรมจักดับ    อกุศลธรรมกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
โอกาสวาระ    อนุโลม :- 
         [๓๕๓]   กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด,    ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๕๔]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต-  
มรรคในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  กุศลธรรมกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้   กุศล-  
ธรรมกําลังเกิด   อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      กุศลธรรมก ็
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   อกศุลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     ในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลจิต   อกุศลธรรมจักดับ  กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         [๓๕๕]   กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรม 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ด ี อัพยากตธรรม  
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จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต  อัพยากตธรรมจักดับ 
กุศลธรรมกก็ําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         [๓๕๖]  อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช.   
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็กําดับเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    อัพยากต- 
ธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตกศุลธรรมไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตอัพยากตธรรม 
จักดับ  อกุศลธรรมก็กําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
ปุคคลวาระ   ปจจนิก :- 
         [๓๕๗]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อกุศลธรรมก ็
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน  
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี      กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต  
อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหง 
จิตใดในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี   กุศลธรรมไมใชกาํลังเกิด   อกศุลธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,  กุศลธรรมก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  อกุศลธรรมไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใด  
จักไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี     อกุศล- 
ธรรมไมใชจักดับ   กุศลธรรมก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         [๓๕๘]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แต 
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  
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กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด      อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา  
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๕๙]   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บุคคลผูเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แต 
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,          ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด    อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
โอกาสวาระ   ปจจนิก :- 
         [๓๖๐]   กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ฯ ล ฯ  
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ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :-  
         [๓๖๑]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี     กศุลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น  แตอกุศลธรรมจักดบัแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหง 
อรหัตมรรคก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค 
ในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี      กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด     อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี     บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  อกุศลธรรมไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักได   อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิต 
นั้นก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     อกุศลธรรมไมใชจักดับ 
กุศลธรรมก็ไมใช   กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         [๓๖๒]  กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    กุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตอัพยากตธรรมจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   กุศลธรรมไมใช 
กําลังเกิด   อัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         [๓๖๓]  อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  อกุศลธรรม 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอัพยากตธรรมจักตับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  อกุศลธรรมไมใช 
กําลังเกิด  อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูนิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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                                      อตีตานาคตวาระ  
ปุคคลวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๖๔]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   กุศลธรรมเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล 
นอกจากน้ี    กุศลธรรมเคยเกิด   อกุศลธรรมก็จักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด,    กศุลธรรมก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๓๖๕]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,          อัพยากตธรรมก็ 
จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.           บุคคลนอกจากนี้  
กุศลธรรมเคยเกิด   อกุศลธรรมก็จักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,     กุศลธรรมกเ็คยเกิด 
แกบุคคลน้ัน     ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๓๖๖]   อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,       อัพยากตธรรมก็  
จักดับแกบุคคลน้ันใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลนอกจากน้ี 
อกุศลธรรมเคยเกิด   อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด,    อกุศลธรรมก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
โอกาสวาระ   อนุโลม :- 
         [๓๖๗]   กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  อนุโลม :- 
         [๓๖๘]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อกุศลธรรม 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  กุศลธรรมเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    บุคคลนอกจากนี้    คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  กุศลธรรมเคยเกิด   อกุศลธรรมก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศลธรรมก ็ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  บุคคลนอกจากน้ี  คือบุคคลผูเกิดอยูใน 
จตุโวการภูมิก็ดี      ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี     อกุศลธรรมจักดับ 
กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๖๙]   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        อัพยา- 
กตธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต   กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับก็บุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกน้ี   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิก็ดี   กุศลธรรมเคยเกิด  อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กศุลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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บุคคลนอกจากนี้   คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจ-  
โวการภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมจักดับกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         [๓๗๐]   อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    อัพยากต- 
ธรรมก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้     คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ผูเกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   อกุศลธรรมเคยเกิด   อัพยากตธรรมก็จักดบัแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศลธรรม 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลนอกน้ี  คือบุคคลผูเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี  ผูเกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิก็ดี  อัพยากตธรรมจักดับ  อกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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ปุคคลวาระ    ปจจนิก :-  
         [๓๗๑]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,   กุศลธรรมก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เคยเกิด. 
         [๓๗๒]  กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,   อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,      กุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         [๓๗๓]  อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  อัพยากตธรรม 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด,     อกุศลธรรมก ็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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โอกาสวาระ   ปจจนิก :-  
         [๓๗๔]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
ปุคคโลกาสวาระ  ปจจนิก :- 
         [๓๗๕]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล 
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตอกศุลธรรม 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
กุศลธรรมไมใชเคยเกิด   อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กุศลธรรม 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   อกุศลธรรมไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิ  อกุศลธรรมไมใช 
จักดับ  กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         [๓๗๖]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา-  
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กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         [๓๗๗]   กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   อัพยา- 
กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  อกุศล- 
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                                อุปปาทนิโรธวาระ   จบ 
                                      ปวัตติวาระ  จบ  
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                                         ภาวนาวาระ  
         [๓๗๘]  บุคคลใดกาํลังเจริญกุศลธรรมอยู,     บุคคลน้ันชื่อวา  
กําลังละอกุศลธรรม  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาบุคคลใดกําลังละอกุศลธรรม,       บุคคลน้ันชื่อวากําลัง 
เจริญกุศลธรรมอยู   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         บุคคลใดไมใชกําลงัเจริญกุศลธรรมอยู,  บุคคลน้ันไมชื่อวากําลัง  
ละอกุศลธรรม ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ก็หรือวาบุคคลใดไมใชกําลังละอกุศลธรรม,           บุคคลน้ันไม 
ชื่อวากําลังเจริญกุศลธรรมอยู   ใชไหม  ? 
         ใช.  ฯ ล ฯ 
                                       ภาวนาวาระ  จบ 
                                         ธัมมยมก  จบ  
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                                     อรรถกถาธัมมยมก 
         บัดนี้   เปนวรรณนา  ธมัมยมก    ที่พระผูมีพระภาคเจา  ทรงต้ัง 
มาติกาแหงธรรมท้ังหลาย      มีกุศลเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละที่แสดงไว 
ในมูลยมกแลวแสดงตอจากจิตตยมก.  
         ในธัมมยมกน้ัน   พึงทราบการกําหนดพระบาลีตามนัยท่ีกลาวไว 
ในขันธยมก    ก็ในขันธยมกน้ัน   มี  ๓   มหาวาระ    มีปณณัตติวาระ 
เปนตน   และมีอันตรวาระที่เหลือ    มอียูโดยประการใด,   ในธรรมยมก 
ก็มีโดยประการน้ัน 
         แตในธรรมยมกน้ีพึงทราบวาทานเรียกปริญญาวาระวา ภาวนา- 
วาระ   เพราะพระบาลีอาคตสถานวา    โย    กุสลธมฺม    ภาเวติ   โส 
อกุสลฺธมฺม   ปชหติ - บุคคลใดเจริญกุศลธรรม     บุคคลน้ันชื่อวาละ 
อกุศลธรรมหรือ  ? 
         ในภาวนาวาระนั้น        อัพยากตธรรมเปนธรรมท่ีบุคคลไมควร 
เจริญดวย   ไมควรละดวย    เพราะเหตุนั้นทานจึงไมยกบทนั้นข้ึนแสดง 
ก็ในปณณัตติวาระในธรรมยมกน้ี  พึงทราบการนับยมกในวาระ ๔  เหลา 
นี้   คือ   ปทโสธนวาระ    ปทโสธนมูลจักกวาระ     สุทธธัมมวาระ 
สุทธธัมมมูลจักกวาระ     ดวยอํานาจแหงธรรมทั้งหลาย    มีกุศลธรรม 
เปนตน  
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         สวนในปณณัตติวาระนิทเทส    พระองคตรัสวา อามนฺตา  เพราะ  
ความท่ีแหงกุศลทั้งหลายเปนกุศลธรรมโดยแนนอน  ในปญหาท่ีวา กุศล 
ชื่อวากุศลธรรม   หรือ ?   ดังน้ี    แมในคําวิสัชชนาที่เหลือก็นัยนี้    คํา 
วิสัชนาที่วา    ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ    ไมชื่อวาอกศุล    แตชื่อวาธรรม 
อธิบายวา    ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือไมเปนอกุศล    แตเปนธรรม   พึงทราบ 
คําวิสัชชนาท้ังหมดโดยนัยนี้. 
         ก็ในอนุโลมนัยแหงบุคคลวาระ      ปจจุบันกาลในปวัตติวาระนี้  
ยมก  ๓  อยาง   คือ  ยมกที่มีกุศลธรรมเปนมูล  ๒  อยาง  มีอกุศลธรรม 
เปนมูล    ๑    อยางยอมมีในปญหาวา    กุศลธรรมยอมเกิดแกบคุคลใด 
อกุศลธรรมก็ยอมเกิดแกบุคคลนั้นใชไหม ?  ก็หรอืวา อกุศลธรรม 
ยอมเกิดแกบคุคลใด    กุศลธรรมยอมเกิดแกบุคคลนั้นใชไหม  ? 
ดังน้ี. 
         ในปฏโิลมนัยก็ด ี   ในวาระท้ังหลายมีโอกาสวาระเปนตนก็ดี   ก ็
นัยนี้  บัณฑิตพึงทราบการนับยมก ดวยอํานาจแหงยมกทั้งหลาย  ๓  อยาง 
ในวาระท้ังปวง    ในปวัตติวาระนี้อยางนี้. 
         ก็ในการวินิจฉัยเน้ือความในปวัตติวาระพึงทราบลักษณะน้ี    ดัง 
ตอไปนี้. 
         ในปวัตติวาระแหงธรรมยมกน้ี   คําวา  อุปฺปชฺชนติ - ยอมเกิด 
นิรุชฺฌนฺติ - ยอมดับ  ในอุปปาทและนิโรธวาระเหลาน้ี    ยอมไดกุศล 
ธรรมและอกศุลธรรมในปวัตติกาลเทาน้ันโดยแนนอน      ยอมไมไดจุติ  
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และปฏิสนธกิาล     แตวาอัพยากตธรรมยอมไดในกาลท้ัง   ๓  คือ   ปวัตติ 
จุติ   และปฏสินธิ.  
         ลักษณะใดยอมไดในที่ใด ๆ  พึงทราบคําวินิจฉัยของลักษณะน้ัน 
ในที่นั้น ๆ  อยางนี้.                                                         
         พึงทราบนัยมุขในการวินิจฉัยนั้นดังน้ี:-     คําปฏิเสธวา     โน- 
ไมใช  พระองคทรงกระทําแลวเพราะความไมบังเกิดข้ึน   ในขณะเดียว 
กันของกุศลและอกุศล. 
         คําวา  อพฺยากโต  จ  ทานกลาวแลวดวยอํานาจแหงรูปที่มีจิตเปน 
สมุฏฐาน. 
         ปญหาวา  กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภมูิใด  นี้   ทานกลาว 
หมายเอาอสัญญีภพ เหตุนั้นในปญหานี้ทานจึงทําคําวิสัชนาวา อามนฺตา 
-ใช   แมในคําวา   ยอมเกดิขึ้น  นี ้   ทานก็กลาวหมายเอาอสัญญีภพ 
นั่นแหละ    แตกระทําการหามวา    ไมม ี   เพราะความไมมีแหงท่ีอันไม 
บังเกิดข้ึนแหงอัพยากตธรรมทั้งหลาย    หมายความวา    อัพยากตธรรม 
เกิดไดในทุกภูมิ. 
         คําวา  ทุติเย   อกุสเล - ครั้นเมื่ออกุศลดวงท่ีสอง    ไดแก 
ชวนะจิตดวงท่ีสองในนิกันติชวนะท่ีบังเกิดข้ึนแลว  เพราะยินดีซึ่งภพ. 
         คําวา  ทุติเจ   จิตฺเต     วตฺตมาเน - ครั้นเมื่อจติดวงท่ีสอง 
เปนไปอยู   ไดแกครั้นเมื่อภวังคจิตอันเปนจิตดวงที่สอง  แตปฏิสนธิจิต  
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เปนไปอยู    อีกอยางหนึ่ง   คําวา   ทุติเย   จิตฺเต   วตฺตมาเน   ไดแก  
ครั้นเมื่ออาวัชชนจิตในภวนิกันติชวนะ  ไดแก  เปนไปอยู  เพราะกระทํา 
ซึ่งภวังคกับปฏิสนธิใหเปนอยางเดียวกันดวยอํานาจของวิบากจิต  จริงอยู 
อาวัชชนะจิตน้ันชื่อวา     ทุติยจิต -  จิตดวงท่ีสอง     นับแตวิบากจิต 
เพราะความท่ีแหงอาวัชชนะจิตน้ัน  เปนกิริยาจิตในอัพยากตชาติ   หมาย 
ความวา   อาวัชชนะจิตเปนจิตคนละชาติกับวิบาก. 
         คําวา   ยสฺส   จิตฺตสฺส   อนนฺตรา   อคฺคมคฺค   ทานกลาว 
หมายเอาโวทานจิต. 
         คําวา   กุสลา    ธนมฺา   อุปฺปชฺชิสสฺนฺติ  ทานกลาวหมายเอา 
ธรรมทั้งหลาย   คือ   มรรคอันเลิศเหลาน้ัน. 
         ปญหาวา  ยสฺส   จตฺิตสฺส   อนนฺตรา  อคฺคมคฺค  ปฏิลภสิฺ- 
สนฺติ    ตสฺส   จิตฺตสฺส   อปฺุปาทกฺขเณ    ทานกลาวดวยอํานาจของ 
การเกิดข้ึนแหงโวทานจิตน้ี  ก็ลกัษณะน้ียอมไดแมในอุปปาทขณะแหง 
โอริมจิต  ไดแก   จิตดวงกอน    แตโวทานจิตน้ัน    อันเกิดข้ึนแลวดวย 
อาวัชชนะจิตเดียวกันแหงการเกิดของโวทานจิตน้ัน. 
         แมในนิโรธวาระ  ทานกลาวแลววา  โน - ไมใช  เพราะความ 
ที่กุศลและอกุศลไมดับพรอมกัน       พึงทราบคําวินิจฉัยในที่ทั้งปวงโดย 
นัยมุขน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
                            อรรถกถาธรรมยมก  จบบริบูรณ 


