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ปริจฉินนุทเทสวาระ
[๑๒๒๑ ] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ไหน ?
กามราคานุสัย นอนเนื่อง อยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.
ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีไ่ หน ?
ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีท่ ุกขเวทนา.
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ไหน ?
มานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีไ่ หน ?
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ธรรมอันนับเนื่องดวย
สักกายทิฏฐิทั้งหมด.
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีไ่ หน ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีธ่ รรมอันนับเนื่อง
ดวยสักกายทิฏฐิทั้งหมด.
ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ไหน ?
ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีไ่ หน ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ที่ธรรมอันนับเนื่อง
ดวยสักกายทิฏฐิทั้งหมด.
๑

๑. บาลีเลมที่ ๓๘ หนา
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อนุสยวาระ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม
กามรานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๒๒] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด มานานุสัย ก็นอน
เนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, มานานุสัย นอนเนื่องอยู และ
กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก.
จบกามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูล ทิฏฐานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ก็นอน
เนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น, กามราคานุสัย นอน
เนื่องอยู และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
ก็หรือวา ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่อง อยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น, กามราคานุสัยก็นอนเนื่อง และ
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ก็
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 6

ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น ภวราคานุสัย นอนเนื่อง
และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยูและ
กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๒๓] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น มานานุสัย นอนเนื่องอยู และ
ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น, ปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง
อยู และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู
และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 9

มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๒๔] มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง
อยู และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย
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ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยาทิมูลี :[๑๒๒๕] ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตทิฏฐานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่อง
อยู และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสยั ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย
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ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น. อวิชชานุสัย นอน
เนื่องอยู และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๒๗] ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, มานานุสัย
นอนเนื่องอยู กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแก
บุคคล ๓ จําพวก.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒
จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก
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เหลานั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู และวิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่อง อยูแกปุถุชน.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,
กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย
นอนเนื่องอยู กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล
๓ จําพวก.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒
จําพวกเหลานั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
นั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็
นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ใชไหม ?
ใช
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฎฐานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
พระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
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มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูลวิจกิ ิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
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นอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น.
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยูแกปุถุชน.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูละ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย-วิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 20

ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแก
พระอนาคามี แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น. อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก
เหลานั้น. อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกปุถุชน.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกจิ ฉานุสย - ภรวาราสุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม.
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๓๓] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง
และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคาสุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย ก็
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
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อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
และกามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยาทิมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๓๕] มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แต
มานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตู อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แต
มานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย และมานานุสัย
ก็นอนเนื่อง อยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่ใด วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ เวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ทิฏฐานุสัย และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่น้ี คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
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ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๓๘] ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
และภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ
ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย
และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
เเละปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย
และปฏิฆานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, อวิชชานุชัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ วิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยะ ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่รูปธาตุ ทีร่ ูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ
ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่อง
อยู ที่นั้น, กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้
ืคือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
ทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ
ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ปู ธาตุ
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ
ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ
ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ั้น
ใชไหม ?
ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่
นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม
ใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย แตทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้
คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย นอนเนือ่ งอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสัย จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นั้น, ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒
กามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
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ที่ทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐินุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยู ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสยั นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยู
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
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ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู
ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

จักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
- วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย เเละภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู ณ
ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระอนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๔๔] กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด. กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกผูเปน
พระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, มานานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,
มานานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น
คือบุคคล ๒ จําพวกนั้นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๒ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลผูเปนปุถุชน
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ,
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
ผูเปนปุถุชน ที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลผูเปนปุถุชนนัน้ แหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบกามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกผูเปน
พระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลา
นั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวกนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๒ จําพวก ที่ทกุ ขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถชุ น ที่ทุกขเวทนา.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 51

ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยนุสัย ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด
ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 52

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
ปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก
พระอนาคามี ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือบุคคล ๓ จําพวก เหลานั้นนั่นแหละ
ที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๔๖] มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนือ่ งอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
วิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแลบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกปุถุชน ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่เวทนา ๒.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน
ที่ทุกขเวทนา แตมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคล
๔ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, มานานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๔ จําพวก ที่ทกุ ขเวทนา แตมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๔๗] ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๔๘] วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๓ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, อวิชชานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๓ จําพวก ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไม
ใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น อวิชชานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแตปุถุชน ที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๔๙] ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๔ จําพวก ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๕๐] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
พระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
มานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือบุคคล ๓
จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ มานานุสัย และกามราคานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมุลี

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ
ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั ไมใชนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น. วิจิกิจฉานุสัย เเละกามราคานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้นคือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด
ที่ใด ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ
ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่อง
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อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา
แตกามราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น.
จบ กามราคานุสัย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๕๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น คือแกปุถุชน ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ทีท่ ุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และมานานุสัย
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ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือบุคคล ๓
จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ .
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานาสุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๕๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ทีร่ ปู ธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น วิจิกจิ ฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือ
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แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแก
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บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ก็กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น, ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ทีท่ ุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคลนั้น
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นั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๒ จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแถบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีเ่ วทนา ๒
ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่น
แหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา
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แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๕๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ภวราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
อวิชชานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือ
แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และมานานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบคุ คล ๒ จําพวก ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา
แตกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , อวิชชานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ
แกปุถุชน ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม
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ใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสยั กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๕๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
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วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
อวิชชานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย และมานานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ ก็บุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น, อวิชชานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
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บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๒ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย นอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา
แกกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, อวิชชานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย นอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกปุถุชน ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แต
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
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และวิจิกิจฉานุสัย นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย ไมใชนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้นในภูมินั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกจิ ฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ - ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๕๕] กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตมานานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น กามราคานุสัย ไมนอนเนื่อง
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และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก กามราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น, วิจิกิจฉานุสัย ไม
นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, กามราคานุสัย และอวิชชานุสัยก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๕๖] ปฏิฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตมานานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
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ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น, วิจิกิจฉานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๕๗] มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น, วิจิกิจฉานุสัย และ
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๕๘] ทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๒๕๙] วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๓ จําพวก แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น, วิจิกิจฉานุสัย และ
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๖๐] ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๖๑] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคล ๒ จําพวก.
จบ กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด,
ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี
แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๖๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไม
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นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลทั้ง ๒ แตกามราคานุสัยปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแก
พระอนาคามี แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ - ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๖๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฆนุสัย ก็ไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒
จําพวก แตกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามี แตมานานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกพระอนาคามีนั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต
ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๒๖๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, ภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๖๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฎิฆานุสยมูลี :[๑๒๖๖] กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ไมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ปฏิฆานุสัย
ไมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น กามราคานุสัย
ไมนอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
ทุกขเวทนา อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
อปริยาปนนธรรม.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 94

ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น. ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา
อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม.
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๖๗] ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ
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ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น มานานุสัย และปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานสุยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆาสุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๖๘] มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แต
วิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
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ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย
และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา อปริยาปนนธรรม.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา แต
อวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น มานานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๖๙] ทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๗๐] วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, วิจิกิจฉานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๗๑] ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ภวราคานุสัย
และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๗๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้
คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น, มานานุสัย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ
ที่นี้ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

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

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด,
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้
คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๗๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกจิ ฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคา
นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู
ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ , ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๗๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๗๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอน
เนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่อง
อยู ณ ที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอน
เนื่องอยู ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
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ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นี้ คือ ที่
อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัยก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่
นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยู ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๗๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยู ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู ณ ทีใ่ ด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย เเละภวราคานุสัย 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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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๗๗] กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น
คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู และ
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒
จําพวก ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
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และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย
และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูล ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ไมนอนเนื่อง
และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู ก็บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ไมนอนเนื่อง และ
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น, คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย
และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 114

ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ
ปุถุชน ที่ทกุ ขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบคุ คลนั้นนั่นแหละ ที่
อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย แตวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก ที่ทั้งปวง.
หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๒ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใช
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ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ๒ จําพวก
ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยา-
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ปนนธรรม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแก
พระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ แกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และ
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูล ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู บุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น
คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย และ
อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคล
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เหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ ั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสยั ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๗๘] ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
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แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ คือ แกพระอนาคามี ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม, ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู
แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ทีท่ ุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่น
แหละ ที่อปริยาปนนธรรม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูล ทิฎฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แก
ปุถุชน ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ที่อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคล ๒ จําพวก ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๒ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคล ๒ จําพวก ณ ที่ทงั้ ปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่น
แหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ไม
นอนเนื่องอยู ก็บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้นคือ แกพระอนาคามี ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่ปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต
ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ทีท่ ุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอน-
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เนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
อวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ที่
ทั้งปวง.
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หรือวา อวิชชานุสยั ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั่น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ - อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๗๙] มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกปุถุชน
ที่ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น, มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น, คือ แกบุคคลนัน้ นั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม มานานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
มานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่
ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๔ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, ภวราคานุสัย และมานานุสัย
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ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด, อวิชชานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๔ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, มานานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่อปริยาปนนธรรม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู
แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๘๐] ทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๘๑] วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล ณ ทีใ่ ด,
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไม
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นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่น
แหละ ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม วิจิกจิ ฉานุสัย
และภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ
แกปุถุชน ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
อปริยาปนนธรรม ภราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยู
แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
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อวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั้นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และ
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๘๒] ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือ
แกบุคคล ๔ จําพวก ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ก็
ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ ั้งปวง.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูลี

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๘๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลใด ณ ที่ใด, มานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลา
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี
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ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ คือแกบคุ คลนั้น
นั้นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ ั้งปวง.
ก็หรือวา มานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
มานานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลา
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ที่
ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ
ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น คือแกปุถุชน ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ , กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกบุคคล ๒ จําพวก ณ ที่
ทั้งปวง.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
วิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น
ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๒ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ
แกบุคคล ๒ จําพวก ณ ที่ทั้งปวง
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ
ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลา
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น
ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแก
พระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ คือแกบคุ คลนั้นนั่นแหละ ที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกพระอรหันต ณ
ที่ทั้งปวง
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่
นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
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ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกพระอรหันต
ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด
ณ ที่ใด อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลา
นั้น ณ ที่นนั้ คือแกบคุ คล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสยั ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ คือแกพระอนาคามี
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย ไมใช
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ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ , กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๘๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคล ๒ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉา
นุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ที่นั้น,
คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่น้นั ,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ
แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไม
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นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบคุ คล ๓ จําพวก ที่ทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ เวทนา ๒ ในกามธาตุ แกกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น,
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่อง
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อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น.
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม, ฯ ล ฯ แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลใด ณ ที่ใด, อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่ทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย
ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม, ฯลฯ แกพระอรหันต
ณ ที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ทีใ่ ด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๘๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฎฐานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ คือแกบุคคล ๒ จําพวก ที่
ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ
ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีเ่ วทนา ๒
ในกามธาตุ แกกามราคานุสัย และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ , วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใช
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัยก็ไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย
ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นนั้ คือแกพระอนาคามี ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยู
แกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย เละทิฏฐานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
เหลานั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทกุ ขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
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มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกพระอรหันต ณ ทีท่ ั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๒๘๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด, ภวราคานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ทีน่ ั้น ใชไหม ?
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ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกปุถชุ น ที่ทุกขเวทนา แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ
ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น, ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคล ๒ จําพวก ที่ทกุ ขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ไมใชไมนอนเนื่อง
อยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ทีน่ ั้น, ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นั้น คือแก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
และมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ ที่นนั้ ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลเหลานั้น ณ
ที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ, ที่อปริยาปนนธรรม ภวราคา-
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นุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไม
นอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตมานานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น,
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น
คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม ฯ ล ฯ
แกพระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๘๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
อวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น คือแกพระอนาคามี ทีท่ ุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย ไมใชไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคลนั้น ณ ที่นั้น กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคล
นั้น ณ ที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่อปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ไมนอนเนื่อง และอวิชชานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแก
พระอรหันต ณ ที่ทั้งปวง ฯ ล ฯ
ก็หรือวา อวิชชานุสัย ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลใด ณ ที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ก็ไมนอนเนื่องอยูแกบุคคลนั้น ณ ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานุสย- ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อัปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก จบ
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สานุสยวาระ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๘๘] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย,บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้นก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก ผูมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี
กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคลนั้นก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย แต
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยู
ดวยกามราคานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคลนั้นก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย แตไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๒๘๙] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก ผูมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย แตไม
ใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยู
ดวยปฏิฆานุสัย และก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้นก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสยั ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย แตไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลิ
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๙๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
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บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย แตไม
ใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยู
ดวยมานานุสัย และก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสยั ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๙๑] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๒๙๒] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย
ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย แตไม
ใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย และก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๙๓] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล มานานุสยมูลี :[๑๒๙๔] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก
มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
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บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, ปุถุชนมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย แตไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก
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มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๒๙๕] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกจิ ฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย.
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ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามรานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มีความนอน-
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เนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ - ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๒๙๖] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยู
ดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๒๙๗] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้นก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสยั ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, ปุถุชนมีความ
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นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานสุยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๒๙๘] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 158

นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย
และภวราคานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคล ๒ จําพวก มีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และภวราคานุสัย แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มีความ
เนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระอนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๒๙๙] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่ใด ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
หมายเหตุ คําวา จากทีใ่ ด หมายความวา เกิดจากทีใ่ ด จากที่นั้น หมายความวา
เกิดจากที่นั้น.
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ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัยจากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น. บุคคลมิความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
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และมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
และมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๐๐] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฎฐานุสยาทิมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือทุกข
เวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
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ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฎิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่อง อยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๐๑] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ
ทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องอยู
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่อง อยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม,
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ
ทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัยจากที่นั้น, บุคคล
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มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวย
มานานุสัย ณ ที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฎฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๐๒] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๐๓] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่
ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๐๔] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่
ใด, ก็ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๐๕] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมคี วาม
นอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
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บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไม
ใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา
แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และ
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมีความ
นอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๐๖] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย
ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั และมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตไมใชมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
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คือทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
๑

๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบรู ณอยางนีว้ า " บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย จากทีน่ นั้ คือรูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากนัน้ ก็หาไม.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 175

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๐๗] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยู
ดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยู
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลผูมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และทิฏฐานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี
๑

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบรู ณอยางนีว้ า " บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นนั้ คือรูปธาตุ อรูปธาตุ
แตไมใชมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย จากทีน่ นั้ .
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นุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๐๘] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความ นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
๑

๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบรู ณอยางนี้ วา " บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจกิ ิจฉานุสยั จากทีน่ ั้น คือ
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชมคี วามนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 180

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลมีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๐๙] บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด, ก็
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานา-
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นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูล - ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๑๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ?
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี
กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูดวยที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมใชมคี วามนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
อยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปุถชุ นนั้น

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 185

มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ
ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชน
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
แหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่
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ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยู
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอน-
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เนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๑๑] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากทีน่ ั้น
ใชไหม ?
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บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
เหลานั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลา
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, ปุถุชนมี
ความนอนเนื่องอยูในทุกขเวทนาปุถุชนนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตปุถุชนนั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
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ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่
ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่อง
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อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูลี จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๑๒] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถชุ นนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และ
ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
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ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอน
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกปุถชุ นนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่
นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่อง อยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ
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อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และก็
มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
๔ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 193

ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
[๑๓๑๓] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น,
ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๑๔] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น,
ใชไหม ?
ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถชุ นนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกปุถุชนนั้น ไมใช
มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนัน่ แหละ
มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนัน้ มีความนอนเนื่องอยู
ดวยวิจิกิจฉานุสัย และก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่
ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น, แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มี
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ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูเวทนา ๓
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย และก็มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล
ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๑๕] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น แตบคุ คลเหลานั้น ไมใชมคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ
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อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และก็
มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๑๖] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น, ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 198

จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่อง
อยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่อง
อยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่อง
อยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่น
แหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น คือ
ความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลเหลานั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถชุ นนัน้ มี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แกบุคคลนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น มี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ก็มคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่
ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, ใชไหม ?
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ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๓ จําพวก มีความ
นอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล จําพวกเหลานั้น มีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น, ไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
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เหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา
บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสยั จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๑๗] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 202

ปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถชุ นนัน้ มี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
ปุถุชนนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่
ทุกขเวทนา บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลนั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดมีความเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 203

และมานานุสัย จากที่นั้น, ใชไหม ?
บุคคล นั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
๑

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น
๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบูรณอยางนีว้ า " บุคคล ๔ จําพวก มีความ
นอนเนื่องอยูทรี่ ูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลานัน้ มีความนอนเนื่อง
อยูดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย จากทีน่ ั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากทีน่ ั้น.
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ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นไมใชมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๓
จําพวก มีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวก
เหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่
นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
อยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวย
วิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบคุ คลนั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๑๘] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ปถุชนมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถชุ นนั้นมี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก
ที่นั้น แตปถุ ุชนนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แกบุคคล
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้นก็มีความนอน-
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เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น ฯ ล ฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏาฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๑๙] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสยั ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิภิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคล ๓ จําพวกมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
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มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความ
นอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๒ จําพวก มีความ
นอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น มีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
เหลานั้น ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
แกบุคคลเหลานั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนาบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความ
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นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, แกปุถชุ นมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
อยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น แกบคุ คลเหลานั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
นั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, แตบุคคลนั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๒๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ก็มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น
มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
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นั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ มี
ความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องอยู
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยู
ดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย แตบุคคลเหลานั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
อยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แกบคุ คลเหลา
นั้นไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกจิ ฉานุสัย
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และภวราคานุสัย จากที่นั้น, ปุถุชนมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น, แตปุถุชนนั้น
ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลนั้นไมใชมี
ความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แกบุคคลนั้น ก็ไมใชมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยส - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐาน ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานะปุคคลวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๒๑] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย บุคคล
นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคลนั้น
ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย แต
๑

๑. บาลีพึงเปน โน จ โส ฯ ปุคคโลกาสวาระ ซึ่งจะกลาวขางหนา ก็เปนตัวอยาง
ในขอนี้ เพราะวา ในพระบาลีนั้น ทานกลาวไววา โน จ โส ตโต ดังนี้ เปน
อาทิแมในคําวา โน จ เต นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันตไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคลนั้น
ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคล ๒ จําพวก ไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย, บุคคลนั้นก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย พระอรหันต ไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๒๒] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
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พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย แตไมใช
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคล ๒ จําพวก ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไม
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย แตไมใช
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, พระอรหันตไมมีความนอน
เนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๒๓] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย พระอรหันตไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย บุคคลนั้นก็ไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๒๔] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๓๒๕] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย
ใชไหม ?
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บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, พระอรหันตไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๒๖] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
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บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๒๗] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ใช
ไหม ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันต
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, บุคคล
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นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆนุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคล
๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๒๘] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย แต
ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย, พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย, บุคคล
นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๒๙] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่อง
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อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย, พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แตไมใชไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
๑

๑. ควรจะวาง ฯ ล ฯ ไวเหมือน ติกมูลกะ แตพระบาลีทานวางไวอยางนี้ ผูแปลยัง
ไมเขาใจลึกซึ้ง จึงวางไวอยางพระบาลีตามเดิม.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 227

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๓๓๐] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้นก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย,
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
-วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมุละ อวิชชานุสย มูลี :[๑๓๓๑] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย บุคคล
นั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฐาน ปุคคลวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๒๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูล มานานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่นั้น. บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ทีอ่ ปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 231

บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่
อปริยาปนนธรรม.
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ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด, ก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 233

ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๓๓] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยู
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอน
เนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
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ที่ใด ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวย ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
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อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมี นอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๓๔] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่
นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ที่ใด, ก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ทีอ่ ปริยาปนนธรรม.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
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ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมุลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๓๕] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 240

วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๓๖] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ก็
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 241

ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๓๗] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
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ที่ใด ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๓๘] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่
นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
มานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด,
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ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และกามราคานุสัย
จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
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ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย แตปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลที่ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ แตไมใชไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานสุยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
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ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๓๙] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิมานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
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มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมุลี :บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
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อยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมฝกความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๔๐] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และปฏฐานุสัย จากที่ใด ก็ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด. ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๔๑] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ก็ไม
มีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
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บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือทีอ่ ปริยาปนนธรรม ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฎฐานุสย
-วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสย มูลี :[๑๓๔๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อัปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๔๓] บุคคลไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา บุคคล ๓
จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 254

บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอปริยาปนนธรรม ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคล ๒ จําพวก ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ทีอ่ ปริยา-
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ปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, พระอนาคามีไมมี
ความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต
พระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย, จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯ ล ฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
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ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ อรูปธาตุ
ปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แต
ปุถุชนนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
อยูดว ยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม บุคคล
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมี
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ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น,
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย ภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น,
พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามี
นั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
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และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันต
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยู
ดวยภวราคานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูท่ีเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่
เวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
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บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
อยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๔๔] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฎิฆานุสัย
จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฎิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมี
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ความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
แกบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยปฎิฆานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
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ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตปุถุชนนั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยู
ดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยู
ดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
เหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น. บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามึนั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย, วราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนัน้ นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
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ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัยจากที่นั้น,
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
อยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนืองอยูดวยปฏิ-
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ฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชา
นุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชา
นุสัย ณ ที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆนุสยมูละ อวิชชนุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๔๕] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละไมมีความ
นอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
มานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้นก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
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อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวย
มานานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมคี วามนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย
จากที่นั้น บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา
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ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันต
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยู
ดวยมานานุสัย ณ ที่ทงั้ ปวง.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่ทุกขเวทนา บุคคล
๔ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่
นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ณ
ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
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ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมุละ วิจิกิจฉานุสยมมูลี :[๑๓๔๖] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช ฯ ล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจิกิจฉานุสยมูล
วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๔๗] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น. พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตปุถชุ นนั้น ไมใช
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ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวาราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องอยูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมใชไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องอยูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
อยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องอยูดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย ณ ที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๔๘] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องอยูดวยภวราคานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ก็ไมมีความนอนเนื่องอยูดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่
นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมี
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ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่
ใด บุคคลนั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูละกะ - กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๔๙] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น, ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
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และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
จากที่นั้น. พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัยจากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไม
มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 275

ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย
ฯลฯ ดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถชุ นนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตปุถุชนนั้น ไมใชไมมคี วามนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา บุคคล
๒ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใช
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่น
แหละ ไมมคี วามนอนเนื่องที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒
จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และดวยปฎิฆานุสัยในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฎิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมคี วาม
นอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้น. พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย แตพระอนาคามีไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมุละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องดวยอปริยาปนนธรรมบุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่อง ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัยและดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่
ใด บุคคลนัน้ ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆา
นุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๕๐] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสยั ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา บุคคล ๒
จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกิจฉานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็
หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, พระอนาคามี ไมมีความนอน
เนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
จากที่นั้น. บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
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จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่
ใด บุคคลนัน้ ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
มานานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอน
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เนื่องดวยภวราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบคุ คลเหลา
นั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยมานานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัยและ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั และมานานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากทีใ่ ด, บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชา-
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นุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องทุกขเวทนา พระอนาคามี
นั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่
ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๕๑] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒
จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย และทิฎฐานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
เหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยมานา-

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 286

นุสัย จากที่นั้น, บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลเหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น, พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น, พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไม
มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๕๒] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ปุถชุ นไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตปถุ ุชนนั้น
ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลนั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนธรรม บุคคล
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นั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา บุคคล
๒ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
เหลานั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลเหลานั้น ไมใชไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม บุคคล
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตพระอนาคามีนั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมุละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา นุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นไมมี
ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา พระอนาคามี
นั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกพระอนาคามีนั้น ไมใช
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชานุสัย จากที่นั้น,
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
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อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูลจบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๕๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
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พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องที่ทุกขเวทนา พระอนาคามี
นั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามี
นั้น ไมใชไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น, พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่
ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
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 - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๕๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
ปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคาใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย
ใชไหม ?
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ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกับกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย
ฯ ล ฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
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ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๕๕] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
มานานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวาบุคคลใด ละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย
ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
ปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล
มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๕๖] บุคคลใด ละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัยใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ มานานุสยมุละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๕๗] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัยใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๓๕๘] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
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ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล
ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๕๙] บุคคลใด ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๖๐] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมละมานานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนัน้ ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
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ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมการละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๖๑] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย, บุคคลนั้นยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกาม.
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย, บุคคล
นั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
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ยอมละมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุยมูลี :[๑๓๖๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาบุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
ยอมละทิฏฐานุสัย ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานสุยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

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

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๖๔] บุคคลใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น
ยอมละอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาบุคคลใด ละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ใชไหม ?
ยอมละมานานุสัย และภวราคานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม จบ
ปชหนวาระ จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๖๕] บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น, ใชไหม ?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
ไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลละมานานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละ
วิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 307

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมละ
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อวิชชานุสัย และยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๖๖] บุคคลละปฎิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี:บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมละวิจิกิจฉานุสัย ละยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมละอวิชชานุสัย และยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๖๗] บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมละทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือในทุกขเวทนา แตไมใช
ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย และยอมละ
มานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลละมานานุสัย และยอม
ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย จากที่
นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใช
ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละ
มานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๖๘] บุคคลละทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๖๙] บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย
และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
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ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๗๐] บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละอวิชชานุสัย
และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๗๑] บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไม
ใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมละ
มานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี:บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
ไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละ
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
ไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละ
อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมละอวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๗๒] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด, ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฎิฆานุสย - มานานุสยมูล ภวราคานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด,
ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย เเละมานานุสัย จากที่ใด,
ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
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บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใช
ยอมละกามราคานุสัย ละมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๗๓] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
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จากที่นั้น, บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่
นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล

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

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลละกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชยอมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใช
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ยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย-ปฏิฆานุสย-มานานุสย-ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๗๕] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชยอ มละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละอวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชยอมละปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชยอมละกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๗๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ นานานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
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ก็หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฆานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด. บุคคลนั้นยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
ไมใชละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
และละกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๗๗] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอม
ละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลที่ ๘ ละวิจิกจิ ฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ที่ ๘ นั้น ไมใชละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละ
วิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัย นั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอม
ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย
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จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๗๘] บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอม
ละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชละมานานุสัย
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จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น ละมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละมานานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้นละมานานุสัย จากที่นั้น แกพระอริยบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชละภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละมานานุสัย ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น
ละมานานุสัย และละภวราคานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นละ
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ละ
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอริยบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
รูปธาตุ บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๗๙] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
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ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูล วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๘๐] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย เวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละภวราคานุสัย
อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ละ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช ฯลฯ
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๘๑] บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แกพระอริยบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอดหัตมรรคนั้น ไมใชยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ยอมละอวิชชานุสัย ทีร่ ปู ธาตุ
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อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๘๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ? ที่รูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลที่ ๘ นัน้ ไมใช
ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมละ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ยอมละกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกัน
กับอนุสัยนั้น แกบุคคลนั้น ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอม
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกัน
กับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๘๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ยอมละมานานุสัย อันตั้ง
อยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แกบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละ
วิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมละวิจิกจิ ฉานุสัย
และละกามราคานุสัย จากที่นั้น ยอมละมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียว
กันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้น ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอม
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกัน
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กับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้นไมใชยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนัน้ ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสัยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี:บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอริยบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๘๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
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และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกจิ ฉานุสัย ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ยอมละ
มานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น บุคคลที่ ๘ นั้น
ไมใชยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น
ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ยอมละกามราคานุสัย
และมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบคุ คลนั้น
ไมใชยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น ยอมละปฎิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันก็บอนุสัยนั้น แต
บุคคลนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๓๘๕] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ที่ฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมละมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
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ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอริยบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๘๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกจิ ฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต
มรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอริยบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้นไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ยอมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
นั้น ไมใชยอ มละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
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และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐาน ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคควาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๘๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไม
ละปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
ใชไหม ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย แตพระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ไมใชยอมไมละมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไม
ละมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอ มไมละ
กามราคานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใช
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย. บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย
และไมละวิจิกิจฉานุสัย.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 349

ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย. บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอม
ไมละกามราคานุสัย. บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไม
ละกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิกฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอ มไมละ
อวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมละกามราคานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคไมละอวิชชานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
กามราคานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๘๘] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
มานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และปฏิฆานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
มานานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
ปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอ มไมละ
ปฏิฆานุสัย. บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชยอ ม
ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละปฏิฆานุสัย และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอม
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ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมาทิมูลี

ปฏิฆานุสย ละภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ไมละภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
อวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ไมละ
ปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอม
ไมละปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฎิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๘๙] บุคคลใด ไมละมานานุสัย, บุคคลนั้น ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละมานานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชยอม
ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละมานานุสัย และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
มานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
มานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
มานานุสัย.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
มานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๙๐] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
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ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๓๙๑] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
อวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชยอม
ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
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เพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๓๙๒] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๙๓] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย,
บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ไมใชยอ มไมละมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอ มไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตบุคคลที่ ๘
นั้น ไมใชยอ มไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอม
ไมละ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฎิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ไมใชยอ มไมละอวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆนุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๓๙๔] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
บุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชยอ ม ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ไมใชไมละกามราคานุสัย เเละปฏิฆานุสัย, บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใช
ยอมไมละมานานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
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พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย,
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ไมใชยอ มไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละ
อวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย- มานานุสย - ทิฏฐา นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๓๙๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฎฐานุสัย บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ไมใชยอมไมละมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ๒ จําพวก และ
บุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๓๙๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้นไมใชยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชา
นุสัย มานานุสัย ทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
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มรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัยไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล
[๑๓๙๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมละอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้นไมใชยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
ไมละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมใชยอม
ไมละกามราคานุนัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘
ไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก จบ

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 366

อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๓๙๘] บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือทีท่ ุกขเวทนา แตจะ
ไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และ
ไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละ
ปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น. คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละมานานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตจะไมไชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละ
กามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคา นุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
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ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปปธาตุ
แตละไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตจะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย
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และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๓๙๙] บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตจะไม
ใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละ
ปฎิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่
อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย
และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือในทุกขเวทนา แต
จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลไมละภวราคานุสัย และไม
ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๐๐] บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตจะไม
ไมใชละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละมานานุสัย และ
ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตจะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละ
ภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากนั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตจะไม
ใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูล วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๐๑] บุคคลไมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๐๒] บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมไมละ
ภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

วราคานสุยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๐๓] บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตจะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย
และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยสมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๐๔] บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
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ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย, จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละ
มานานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย ละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
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คือปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบกามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
ละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละภรราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ที่
ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลไมละ
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
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แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย
ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
คือในอปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวาบุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย ปฏิฆานุสยมูล มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล ทิฏฐา
นุสยาทิมูลี :[๑๔๐๕] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯล ฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุยาทิมูลี

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

กามราคานุสย - ปฎิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาบุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
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 จากที่ใด, ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ.
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๐๗] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
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ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาบุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่
นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมใชไมละกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคา.
นุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ วิชชานุสยมูลี :[๑๔๐๘] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไมละกามราคา-
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นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชนุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคนุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ.
อุปปตติฏฐาน โอกาสวาระ จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๐๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมละกามราคานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
ก็หรือวาบุคคลจะไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมละปฏิฆานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมละปฎิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใช
ไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย
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ที่ทุกขเวทนา ทื่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละกามราคานุสัย
และไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ไมละมานานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละ
กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น แกบุคคลนั้น จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลทั้งหลายที่เหลือเวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั้นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอม
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ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
ละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ไมละกามราคานุสัย ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละภวราคานุสยั จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ
ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
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อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัยจาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่ทุกขเวทนา ที่
รูปธาตุ ทีอ่ รูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
ละภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แดบคุ คลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใช
ไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
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พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา ที่
รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละ
อวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๑๐] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
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ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียง ดวยอรหัตตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ที่ทกุ ขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ ปฏิฆานุสัย และไมละ
มานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอม
ไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละมานานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
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เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละปฏิฆานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ ทีอ่ รูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นัน้ จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละ
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วิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมละปฏิฆานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย
ที่รูปธาตุ ทีอ่ รูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น. บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย และ
ไมละปฏิฆานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมคี วาม
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
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แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชาชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ใน
ที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม,
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั้นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย
และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย และ
ไมละปฏิฆานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๑๑] บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ นั้น ไมละมานานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละมานานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น. บุคคลนัน้ นั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา
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ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
มานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น,
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บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละมานานุสัย
ในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอม
ไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละมานานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงก็ดวยอรหัตมรรค ยอมไมละมานานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๑๒] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น.
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๑๓] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 403

บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๓ ที่กามธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
และไมละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบคุ คลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจกิจฉานุสัยจากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น, ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย, ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น แตบคุ คลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใช
ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๙๑๔] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละภวราคานุสัย และไมละฉวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
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ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละ
กามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๑๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต0บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
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จะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ๒
จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย
ในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอม
ไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคล
นั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละมานานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
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มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลใดนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ ทีอ่ รูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นัน้ ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลนั้น ไมละวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นบุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
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ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แกบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภรราคานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละภวราคานุสัย ที่รปู ธาตุ ที่อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
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มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลนัน้ นั่นแหละ ไมละ
กามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้น ไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละอวิชชานุสัย ที่รปู ธาตุ ที่อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ 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 ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๑๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้นไมใชไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 414

นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่รูปธาตุ ที่
อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แกบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใช
ไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ, เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาบุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสยั ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
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ดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ทุกขเวทนา อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัยจาก
ที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และ
ไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคไมละอวิชชานุสัย
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอม
ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละไมละอวิชชานุสัย ทีร่ ูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ.
ติกมูลกะ จบ.
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยามูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๑๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใช
ไมละ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นจะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ที่
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รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ไมละวิจิกิจฉานุสัยที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ ที่อรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แกบคุ คลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัยที่ทุกขเวทนา ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ.
จตุกกมูลกะ จบ.
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๑๘] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ ที่อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น
จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา-
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นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้นยอมไมละภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ที่รูปธาตุ
ที่อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละ
ภวราคานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้นยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และ
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บุคคลที่ ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละ
กามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
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พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมละอวิชชานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น
จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ทีท่ ุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
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บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฎฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ.
ปญจกมูลกะ จบ.
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๑๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละกามราคานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอม
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
ภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
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ก็หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลที่ ๘ นัน้ จะไมใชไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละไมละอวิชชานุสัย ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย เเละภวราคานุสัย จากที่นั้น
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละที่ทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไม
ใชไมละปฎิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย
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ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบกามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ.
ฉักกมูลกะ จบ.
อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก จบ.
ปชหนวาระ จบ
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ปริญญาวาระ
อุปปตติฏฐานปุคควาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๒๐] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนด
รูกามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย ใชไหม ?
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ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนด
รูกามราคานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช ?
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
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ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๒๑] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
กําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูม านานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๒๒] บุคคลใด กําหนดรูม านานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูมานานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอ วิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูมานานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๒๓] บุคคลใด กําหนดรูท ิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรู วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูทิฏฐานุสัยใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจนุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๔๒๔] บุคคลใด กําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
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ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๒๕] บุคคลใด กําหนดรูภ วราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรู อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรู ภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๒๖] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย,
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนด
รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น กําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
กําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๒๗] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น กําหนดรู
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย,
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุ สยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๒๘] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา นุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุ สย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๔๒๙] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ.
ปญจกมูลกะ จบ.
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย- มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

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

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๓๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด กําหนดรูก ามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรู

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 442

มานานุสัย และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนด
รูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๓๒] บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนด
รูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาบุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย
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จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือในทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๓๓] บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนด
รูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจ-
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ฉานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฎฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
กําหนดรูนานานุสัย และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
มานานุสัย, จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 448

ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือทีท่ ุกขเวทนา แต
ไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๓๔] บุคคลกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๓๕] บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ?

จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๓๖] บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนด
รูอวิชชานุสยั จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๓๗] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ?
บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย กามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 452

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนครู
กามราคานุสัย และ.ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

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

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น. ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐา สยาทิมูลี :[๑๔๓๘] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 455

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่ใด, ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่โด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่ใด, ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่กามธาตุ อรูปธาตุ แตไมไชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น ทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฎิฆานุสัย
จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - ทิฏฐา นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๓๙] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัยปฎิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น, ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฎฐานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตไมใชจะกําหนดดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ.
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๔๔๐] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตไมใชจะกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น.
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรู
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูล จบ.
ปญจกมูลกะ จบ.
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
- วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๔๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอม
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กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตไมใชจะ
กําหนดรูปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา แตไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ.
ฉักกมูลกะ จบ.
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ.
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๔๒] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
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ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่ทุกขเวทนา ทีร่ ปู ธาตุ อรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘
นั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, กําหนดรูกามราคานุสัย อันตัง้ อยูในที่เดียวกันกับ
อนุสัยนั้น.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ทุกที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
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ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูละ จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๔๓] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น กําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย
นั้น.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใดกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอ วิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๔๔] บุคคลใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
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ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่ทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ยอม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชจะกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรู คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนัน้ ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น กําหนดรูมานานุสัย อันตัง้ อยูในที่เดียวกันกับ
อนุสัยนั้น.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนด
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รูมานานุสัย และกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นกําหนด
รูอวิชชานุสยั จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูท ี่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนด
รูอวิชชานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชจะกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๔๕] บุคคลใด กําหนดรูท ิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๔๖] บุคคลใด กําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชจะกํา
หนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูท ี่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และ
กําหนดรูภวราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวาบุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
ไมใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภรวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๔๗] บุคคลใด กําหนดรูภ วราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูท ี่เวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ไมใชจะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ กําหนดรูท ี่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรู ราคานุสัย จากที่นั้น.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูละ จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๔๘] บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาบุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคล
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นั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชจะกํา
หนดรู กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย
นั้น จากที่นั้น บุคคลนัน้ ไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูที่ทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับ
อนุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
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กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น 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 กําหนดรูก ามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด, กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียว
กันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรู
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
กําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย
นั้น จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย
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นั้น จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูก ามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูท ี่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนด
รูอวิชชานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๕๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
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มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาบุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูที่รูปธาตุ รูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย
อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ไมใช
จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย กําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย
อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะ
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูที่ทุกข
เวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย และ
กําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิหานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๔๕๑] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา นุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
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ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น กําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูอวิชชานุสยั และมานานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลนั้น
ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา
นุสัยจากที่นั้น.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ.
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๕๒] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภรราคานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้นยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาบุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูท ี่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนด
รูอวิชชานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้นไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรู
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมใชจะกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย -ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๕๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรู กามราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกาม-
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ราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และไมกาํ หนดรูมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
มานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานสุยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 485

ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่
๘ ยอมไมกาํ หนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
จบกามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย. บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๕๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรู
มานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น, ยอมไมกําหนด
รูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และ
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
วิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลทั้งหลายที่
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เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่
๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานสุยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๕๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด. ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลที่ทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่
๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
จบ มานานุสยมูล ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูล ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น, ยอมไมกําหนดรูภว-
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ราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูมานานุสัยใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๕๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัยใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 491

วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๔๕๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่
๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย
และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
จบ วิจิกิจฉานุสมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๕๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

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

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แต
จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
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ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิ.
มรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสย, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย,
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูอวิชชานุสยั .
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ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
อวิชชานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย,
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสยั และไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๖๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
และมานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย,
และ ปฏิฆานุสัย บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะ
ไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย ละไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาบุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
อวิชชานุสัย และมานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย- ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๖๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
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ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก แตบคุ คลที่ ๘
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๔๖๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย
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มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรู
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมใชไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานสุย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๖๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยมานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั , บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย.
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐา
นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจกิ ิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
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จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐาน ปุคคลวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๑๖] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ที่ทุกข
เวทนา แตจะไมใชไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลยอม
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ถือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกาํ หนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัยจากที่นั้น, บุคคลไม
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กําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือในทุกขเวทนา ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น. บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรู กามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูละ จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๖๕] บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนด
รูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูล ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ที่เวทนา ๒ ที่กามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม.
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ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๖๖] บุคคล ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ที่ทุกขเวทนา แต
จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือใน
ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูล วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๖๗] บุคคลไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรู วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๖๘] บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรู วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๖๙] บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๗๐] บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฎิฆานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจากที่นั้น
คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดมานานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ที่ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือปริยาปนนธรรม,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และยอม
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ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นคือที่อปริยาปนนธรรม.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่
นั้น คือ ที่ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่อปริยาปนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

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

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๗๑] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรู กามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล ภวราคานุสยมูลี :บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกาํ หนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยจากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ทีท่ ุกขเวทนา แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, คือที่
อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากทีน่ ั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๗๒] บุคคล ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก
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ที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐาวิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๗๓] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ที่ทุกขเวทนา แตจะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
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ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
และไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือ ที่อปริยาปนนธรรม.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคล ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนด รูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกจิ ฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล
ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๗๔] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรู อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉา-
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นุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกจิ ฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๗๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย และไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
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มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัยจากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และ
บุคคลที่ ๔ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกาํ หนดรูที่ทุกขเวทนา ทีร่ ูปธาตุ
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อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกาํ หนดรูที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
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ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรู ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกาํ หนดรูที่ทุกขเวทนา ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในทีท่ ั้งปวง ?
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๗๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
และไมกําหนดรูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรู เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฎิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูปฎิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกาํ หนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไม
กําหนดรูภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรู
ที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ อรูปธาตุ
อรูปธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
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อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกาํ หนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูอวิชชานุสยั ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสยั และไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี :[๑๔๗๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใดบุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
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เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกาํ หนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และไมกาํ หนดรูมานานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
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ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใดไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้นยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรู
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น, บุคคลทั้ง
หลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไม

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 540

กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๗๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯล ฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๗๙] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีอ่ ปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น
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แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนด วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๘๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนัน้ ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๔๘๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนด
รูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมกําหนดรูที่เวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย, จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
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นั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ไมอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
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ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้น และปฏิฆานุสัย ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูใน ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม
กําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสยมูละ - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
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พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกาํ หนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด,
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆา-
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นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม
กําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวาบุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น, จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม
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เพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๘๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น.
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
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และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกาํ หนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ บุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 553

ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรมบุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย กามราศานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั่น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัยปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น. บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกาํ หนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูมานานุสัย จาก
ที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูใน
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอหัตมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูใน
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัยจากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
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บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๘๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะ
ไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนด
รูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนัน้ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะ
ไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม
กําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไม
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กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนด
รูที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ฆานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘
ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๔๘๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น ยอม
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ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมใช
ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนัน้ ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัยปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย
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จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมกําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
ยอมไมกาํ หนดรู
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จะไมใชไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่ทุกขเวทนา ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 561

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูใน
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอม
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในทีท่ ั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด, บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
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วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นัน้ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลที่ ๘ นั้น จะ
ไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิกิฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย แตวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ไมกาํ หนดรูที่ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นนั่นแหละ จะไมใชไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
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อวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทงั้ ปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๔๙๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด,
บุคคลนั้น ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูใน
ทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
๑

๑. ขอนี้ ตัวเลขในฉบับบาลีขามเปน ๑๔๙๕ ที่ถูกเปน ๑๔๘๕ และขอตอ ๆ ไป
ก็คลาดเคลื่อนไปตาม ๆ กัน แตจะแกในชัน้ นี้ไมได จะทําใหยุงยากแกการ
ตรวจสอบฉบับภาษาบาลีกบั ภาษาไทย ฉะนั้น จึงตองคงไวตามฉบับภาษาบาลี
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และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมใชไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลนั้นนั่น
แหละ ไมกาํ หนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนัน้ ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั ในที่
ทั้งปวง.
ก็หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่ใด, บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น ใชไหม ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ปู ธาตุ
อรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ที่ ๘ นั้น จะไมใชไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัยไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความ
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พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกาํ หนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น
จะไมใชไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม
กําหนดรูที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชา
นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมใชไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น,
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ที่อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น, บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย -มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก จบ
ปริญญาวาระ จบ
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ปหีนวาระ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๔๙๖] กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, มานานุสัย เปนอันบุคคล
นั้นละไดแลว ใชไหม ?
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กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได, กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และ
มานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
ละไดแลว และกามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวกก็ละไดแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และ
อวิชชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

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

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ปฏิฆานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตปฏิฆานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
ละไดแลว และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวกก็ละไดแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 570

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได, ปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว และ
อวิชชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๔๙๘ ] มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวกละไดแลว แตมานานุสัย
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันตละ
ไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, มานานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๔๙๙] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ทิฏฐานุสัย เปน
เปนอันบุคคลละไดแลว ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจิกิจฉานุสยมูล

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

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๐๑] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, อวิชชานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๐๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละได
แลว, มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แต
มานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย แต
ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒
จําพวกก็ละไดแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฎิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แต
อวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๐๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลใดละไดแลว, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ยังละไมได,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว
แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย พระอรหันตละไดแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละได
แลว, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๐๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
อันบุคคลใด ละไดแลว, วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว
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ใชไหม ?
ใช
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว
ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ละไดแลว
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
เหลานั้นยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย พระอนาคามียังละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น
ยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย พระอรหันตก็ไดละแลว ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานสุย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๕๐๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
นั้นละไดแลว ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

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

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๐๗] กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลวในที่นั้น ใชไหม ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังละไมละแลว.
ก็หรือวา ปฏิมานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิมานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, มานานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นั้น คือที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, มานานุสัย
อันบุคคลละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในทีน่ ี้คือ ที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยัง
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ไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว และกามราคานุสัย ในที่นี้
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้คือ ที่ทุกขเวทนา ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคล
ละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๐๘] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย เปน
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อันบุคคลละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฎิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว และปฏิฆานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือในทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น, ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย บุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ใน

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 587

กามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และปฏิฆานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๐๙] มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไม ละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อัน
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บุคคลละแลว และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา
๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, มานานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคล
ละแลว และมานานุสัย ในที่นี้ คือเวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๑๐] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๑๑] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลวในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว, ใน
ที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุยมูละ วิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๑๒ ] ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๑๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่ใด, มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นั้น คือที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ
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กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว, มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฎิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ
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 ทีท่ ุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด,
ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในทีใ่ ด,
อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไม
ละแลว, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๑๔] กามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในทีน่ ี้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ละมานานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสยั กามราคานุสัย และมานานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฎิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ที่ทกุ ขเวทนา กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๑๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่นี้ คือ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ทีเ่ วทนา
๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้
คือ ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา แลวหรือยังไมละ
แลว ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๑๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย เเละวิจิกิจฉานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามาราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉา นุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในทีใ่ ด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละ
แลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคา
นุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย 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 ในที่นี้ คือ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ที่ทุกขเวทนา กาม-
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ราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๑๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในทีน่ ี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฎิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพงึ กลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๑๘] กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, มานานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอนาคามีละแลว ในที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันเปนบุคคลนั้นไมใช

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 605

ละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นนั้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว, มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และกามราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ละแลว ในทีน่ ั้น คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม
พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น,
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละ
แลว และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นนั้นแหละ ละแลวที่
เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ละแลว ใน
ที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไม
พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในที่นั้น
คือ ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาว
วา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว
และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, อวิชชานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย อันบุคคล คือพระอนาคามีนั้นละแลว ในที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นไมใชละแลว
ในที่นั้น, กามราคานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว เละอวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว
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และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ใน
ที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี ;[๑๕๑๙] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่เปน ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
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ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี:ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอนาคามีละแลว คือทีท่ ุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสยั ไม
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พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสยั อันบุคคลนั้นละแลว
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๒๐] มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๓ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
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ไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ
อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น,
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในทีน่ ั้น
คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ภวราคานุสัย
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เปนอันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น, ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น
คือที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ละมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
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บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๒๑] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้นแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๒๒] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๓ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
ภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคล คือบุคคล
นั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๓ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แต
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้นละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันต
ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
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ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๒๓] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น
คือที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๒๔] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว
ในที่ใด, มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในทีน่ ั้น
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น
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ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น,
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่
ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น,
ตามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น, คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
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คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,
ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น, ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด,
อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว
วา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ละปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คืออันบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว
ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๒๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย เปนอัน
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บุคคลนั้นละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒ จําพวกละแลว
ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ไมใชละแลว ในที่นั้น กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ใน
ที่นั้น. ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่
นั้น คือที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว
ในที่นั้น, กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอนาคามีนั้น
ละแลว ในทีน่ ั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคล
นั้นไมใชละแลว ในที่นนั้ , กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒
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ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลนั้นไมใชละแลว ในที่นั้น,
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ
ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้น
นั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล ละแลว
ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว
ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันต
ละแลว ในที่นั้น คือที่ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว
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วา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล
นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๒๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
นั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคล ๒
จําพวกละแลว ในที่นั้น ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย อัน
บุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นนั้ , กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในทีน่ ั้น คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล
เหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, ปฏิฆานุสัย ไมพงึ กลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นไมใชละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย
และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย
และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอนาคามีละแลว ในที่นนั้ คือ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลนัน้ ละแลว ในที่นั้น
ก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล
นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตมานานุสัย อันบุคคลนั้นไมใชละแลว ในที่นนั้ , ปฏิฆานุสัย ไม
พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ
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ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล
นั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพงึ กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละละ
แลว ในที่นนั้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไม
พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐา นุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๒๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคล
นั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
นั้น คืออันบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
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คือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่ทุกขเวทนา และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๒๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด, กามราคา-
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นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้น
นั่นแหละละแลว ในที่นนั้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ
ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๒๙] กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ปฏิฆานุสัย
บุคคลนั้น ก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
อันบุคคล นั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, มานานุสัย บุคคลนั้น
ก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมได, กามราคานุสัย อัน
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อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
มานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตกามราคานุสัย พระอนาคามี ไมใชละไมได. มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได
และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูลี ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมได ใชไหม ?
กามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได กามราคานุสัย ปุถชุ นยัง
ละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถชุ นก็ยังละไมได.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได, กามราคานุสัย
บุคคลนั้น ก็ยังละไมได ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย บุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
บุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตกามราคานุสัย
พระอนาคามีนั้น ไมใชละไมได, อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยัง
ละไมได และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๓๐] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไมไดแลว, มานานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวามานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ปฏิฆานุสัย อัน
บุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
มานานุสัย พระอนาคามียังละไมได ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้นไมใชละไมได, มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมไดแลว
และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได, ปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละ
ไมได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมไดแลว.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย ฯลฯ.
อวิชชานุสัย อันบุคคลนัน้ ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได ปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตปฏิฆานุสัย พระอนาคามีไมใชละไมได, อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได
และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
จบ ปฏิฆานสุยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๓๑] มานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
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มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได, มานานุสัย ปุถชุ นยังละไม
ได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมได.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, มานานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย บุคคลใดยังละไมได, มานานุสัย อัน
บุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
มานานุสยมูล จบ
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ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๓๒] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ทิฏฐานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยทิมูลี :[๑๕๓๓] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได, อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละ
ไมได ละวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๓๔] ภรราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๓๕] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไม
ได, มานานุสัย อันบุคคลนั้นยังละไมได 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, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
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กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได
แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได,. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถชุ น
ก็ยังละไมได.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นยังละไมได ใชไหม ?
ใช
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย บุคคลนั้นยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได 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 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลใดละไมได ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยัง
ละไมได ใชไหม ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ปุถชุ นยังละไมได และ
วิจิกิจฉานุสัย ปุถชุ นก็ยงั ละไมได.
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ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ?
ใช.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - นานานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละ
ไมได, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แต
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ไมใชละไมได,

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 645

อวิชชานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆา นุสัย และมานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิกฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๓๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
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ปฏิฆานุสัย มานานุสัยและทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมลู ี :[๑๕๓๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
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ก็ยังละไมได ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอาคามียังละไมได แต
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามี
นั้น ไมใชละไมได, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย บุคคล ๒ จําพวกยังละไมได แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละไมได, อวิชชานุสัย ปุถุชน
ยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ปุถชุ นก็ยงั ละไมได.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ - อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๓๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ฆานานุสัย ทิฏฐานุสัย
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วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได, อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไมได, กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ละภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังละไมได ใชไหม ?
อวิชชานุสัย ๒ มานานุสัย และภวราคานุสัย พระอนาคามียังละ
ไมได แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
พระอนาคามีนั้น ไมใชละไมได, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมใชละ
ไมได อวิชชานุสัย ปุถชุ นยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ปุถุชนก็ยัง
ละไมได.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานโอกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๔๐] กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นนั้ คือที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือไมละแลว,
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละ ในทีน่ ี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
และกามราคานุสัย ก็ยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, กามราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
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ไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และกามราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, กามราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไม
ละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๔๑] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นยังไมละแลว ในทีน่ ี้ คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ปฏิฆา-
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นุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, อวิชชานุสยั อัน
บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ก็หรือวาอวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๔๒] มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย บุคคลก็ยงั ไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลยังไมละ แลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย อัน
บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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มานานุสัย อันบุคคลยังละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไม
ละ ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่น้ี คือที่ทุกขเวทนา
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อัน
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บุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๔๓] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
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วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๔๔] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว, ในที่ใด
ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลยังไม
ละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกจิ ฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๔๕] ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด
อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, คือที่เวทนา ๓
ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว,
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อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และกามราคานุสัย บุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๔๖] กามราคานุสัย ละปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละ
แลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลที่ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีน่ ี้ คือที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา และแลวหรือ
ยังไมละแลว, มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
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ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพงึ กลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไม
ละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,
ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ใน
ที่ใด, อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว, อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
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ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ใน
ที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๔๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว, ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ใน
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ที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา และแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา และแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละ
แลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น ใชไหม ?
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ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว
วา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ละมานานุสัย อันบุคคลยังไมละ
แลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้
คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว, ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, ในที่นี้ คือที่
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ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมู
ละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๔๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่ นั้น ใชไหม ?
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วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละ
แลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละ
แลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย
วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๔๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในทีใ่ ด, ภวราคานุสัย อัน
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บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละ
แลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานสุย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสย
มูล
อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฎิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, 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 ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไม
พึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละ
แลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๕๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด,
อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว, อวิชชานุสยั กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
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ยังไมละแลว, อวิชชานุสยั ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยวิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐาน โอกาสวาระ ปจจนิก จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๕๑] กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, มานานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวามานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นนั้ คือพระอนาคามี
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
บุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นนั้ , มานานุสัย อันบุคคลเหลา
นั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคล ๓ จําพวก
ที่รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และกามราคานุสัย อัน
บุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในทีใ่ ด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคล ๒ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย
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อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละ
แลว ในที่นนั้ คือปุถุชน ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพงึ กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือพระอนาคามี ที่ทุกขเวทนา ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม
ละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก
ที่ทุกขเวทนา ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว
และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ี้ คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
จบ กามราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
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ปฏิฆานุสยมูล

ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๕๒] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยงั ไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคล ๒ จําพวก ที่ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมใชไมละแลว ในทีน่ ั้น, ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
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และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่ทุกขเวทนา.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม
ละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือพระอนาคามี ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม
ละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น อวิชชานุสัย อันบุคคล
นั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลเหลา
นั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา.
จบ ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ปฏิฆานุสยมูล จบ
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มานานุสยมูล

มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๕๓] มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในทีใ่ ด,
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นี้ คือบุคคล
๓ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว, และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ, ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดก็ยังไมละแลว ในที่ใด,
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว, และมานานุสัย อันบุคคล
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นั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในทีใ่ ด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละเเลว ในที่นั้น คือ
บุคคล ๔ จําพวก ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยัง
ไมละแลว, และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่
นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ทีร่ ปู ธาตุ อรูปธาตุ.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
จบ มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคล จําพวก ที่ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมมีกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว, และ
มานานุสัย บุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
มานานุสยมูล จบ
ทิฏฐานุสยมูล

ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๕๔] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
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วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด,
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช ฯลฯ
จบ ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกจิ ฉานุสยมูลี
ทิฏฐานุสยมูล จบ
วิจกิ ิจฉานุสยมูล

วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :[๑๕๕๕] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว, และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
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ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ภวราคานุลัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคล ๓ จําพวก ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือปุถุชน ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี

วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคล ๓ จําพวก ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น,
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย
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อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
จบ วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
วิจิกิจฉานุสยมูล จบ
ภวราคานุสยมูล

ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๕๖] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดก็ยัง ไมละแลว ในที่ใด,
ภวราคานุสัย อันบุคคลนัน้ ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
บุคคล ๔ จําพวก ที่เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไม
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ละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ.
จบ ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
ภวราคานุสยมูล จบ
เอกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล

ทุกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี :[๑๕๕๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไม
ละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลวในที่นั้นใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว, มานานุสัย อันบุคคลนั้น
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ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น, ยังไมใชไมละแลว ใน
ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ มานานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลวในที่ใด,
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
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ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคล
นั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนัน้ ยังไมละแลว ในที่นนั้ คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละ ทีท่ ุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพงึ กลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว
ในที่ใด, ภวราคานุสัย อันบุคคลนัน้ ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยงั ไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
อวิชชานุสัย อันบุคคลนัน้ ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น,
ใชไหม ?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาต ุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่
นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละ
แลว ในที่นนั้ คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล
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เหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสยมูล จบ
ทุกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล

ติกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฎฐานุสยาทิมูลี :[๑๕๕๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 690

ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว
ในที่นั้น คือปุถุชน ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ทีเ่ วทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ละปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ทิฏฐานุสยาทิมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังไม
ละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย บุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว
ในที่นั้น ใชไหม ?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
ภวราคานุสยมูลี

กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังไม
ละแลว ในที่ใด, อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว
ในที่น้นั ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น
คือพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย
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อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒
ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมใชไมละแลว ในที่
นั้น, ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่
ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นนั้ ก็หาไม
กามราคานุสัย, และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคล ๓ จําพวก ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูละ
อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสยมูล จบ
ติกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล

จตุกกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย ทิฏฐานุสยมูละ วิจิกิจฉานุสยมูลี :[๑๕๕๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นก็
ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้นก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้น
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นั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูละ
วิจิกิจฉานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสยมูล จบ
จตุกกมูลกะ จบ
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูล

ปญจกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย - วิจิกิจฉานุสยมูละ ภวราคานุสยาทิมูลี :[๑๕๖๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด, ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นนั้ ใชไหม ?
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ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ที่รปู ธาตุ อรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น,
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน ทีร่ ปู ธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
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
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด,
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
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อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ใน
ที่นั้น, ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววาละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่
ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
นั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย และมานานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ที่
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น,
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ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่ทกุ ขเวทนา แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือปุถุชน ทีร่ ูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชา
นุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั้นแหละ ที่ทุกขเวทนา กาม
ราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสยมูละ อวิชชานุสยาทิมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกจิ ฉานุสยมูล จบ
ปญจกมูลกะ จบ
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กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล

ฉักกมูลกะ - กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี :[๑๕๖๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด,
อวิชชานุสัย อันบุคคลนัน้ ก็ยังไมละแลว ในทีน่ ั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น ใชไหม ?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น คือพระอนาคามี ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ แต
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ใน
ที่นั้น กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกาม-
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ราคานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละ
แลว ในที่นนั้ , ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว อวิชชานุสยั มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ที่รปู ธาตุ
อรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมใชไมละแลว ในทีน่ ั้น, กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในนั้น คือบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น, ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา แตทฏิ ฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมใชไมละแลว ในที่นั้น,
กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกจิ ฉานุสัย
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และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือปุถุชน
ที่รูปธาตุ อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และ
ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ที่ทุกขเวทนา กามราคานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
จบ กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูละ อวิชชานุสยมูลี
กามราคานุสย - ปฏิฆานุสย - มานานุสย - ทิฏฐานุสย วิจิกิจฉานุสย - ภวราคานุสยมูล จบ
ฉักกมูลกะ จบ
อุปปตติฏฐานปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก จบ
ปหีนวาระ จบ
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อุปปชชนวาระ
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ อนุโลม
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๖๒] กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด มานานุสัย ก็ยอม
เกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวา มานานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด กามราคานุสัย
ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
มานานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอนาคามีนั้น, มานานุสัย ยอมเกิดขึ้น และ
กามราคานุสัย ก็ยอมเกิดขึ้นแกบุคคล ๓ จําพวก ( พึงใหพิสดาร)
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี
กามราคานุสยมูล จบ
(นักศึกษาพึงใหพิสดาร)
อุปปตติฐานปุคคลวาระ อนุโลม จบ
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อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก
กามราคานุสยมูล

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :[๑๕๖๓] กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, ปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, มานานุสัย ก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี แตมานานุสัย
ยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามีนั้น กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้น และ
มานานุสัย ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอรหันต.
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ก็หรือวา มานานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด, กามราคานุสัย
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช (พึงใหพิสดาร)
จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี
(นักศึกษาพึงใหพิสดาร)
อุปปตติฏฐานปุคคลวาระ ปจจนิก จบ
อุปปชชนวาระ จบ
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ธาตุวาระ
ปุจฉาวาระ อนุโลม
กามธาตุมูล

เอกมูลกะ เอกมูลี - กามธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๖๔] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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กามธาตุมูละ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

เอกมูลกะ ทวิมูลี - กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ภูมิที่ไมใช
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
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รูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร มีอนุสัย
ดับไปเทาไร ?
รูปธาตุมูล

เอกมูลกะ เอกมูลี - รูปธาตุมลู ะ รูปธาตุมูลี :[๑๕๖๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

รูปธาตุมลู ะ กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

รูปธาตุมลู ะ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร.

รูปธาตุมลู ะ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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รูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

รูปธาตุมลู ะ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

เอกมูละ ทวิมูลี - รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

รูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ ภูมทิ ี่ไมใช
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?
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รูปธาตุมลู ะ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
รูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?
อรูปธาตุมูล

เอกมุลกะ เอกมูลี - อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :[๑๕๖๖] เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

เอกมูลกะ ทวิมูลี - อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ภูมทิ ี่ไมใช
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อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใช
รูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?
ปุจฉาวาระปฏิโลม
น กามธาตุมูล

เอกมูลกะ เอกมูลี - น กามธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๖๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ดับไป
เทาไร ?

น กามธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น กามธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

เอกมูลกะ ทวิมูลี - น กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
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ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุมูละ น กามธาตุ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?
น รูปธาตุมลู

เอกมูลกะ เอกมูลี - น รูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๖๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น รูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุมูละ อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ. อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
น รูปธาตุมลู ะ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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เอกมูลกะ ทวิมูลี - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?
น อรูปธาตุมูล

เอกมูลกะ เอกมูลี - น อรูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๖๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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เอกมูลกะ ทวิมูลี - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?
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ปุจฉาวาระปฏิโลม
กามธาตุ - อรูปธาตุมูล

ทุกมูลกะ เอกมูลี - น กามธาตุ น อรูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ
เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ น อรูปธาตุมลู ะ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
รูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ น อรูปธาตุมลู ะ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 719

น กามธาตุ น อรูปธาตุมลู ะ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ น อรูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ น อรูปธาตุมลู ะ น อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสยั นอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ น กามธาตุ - น
อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
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ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ - น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรปู ธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

ทุกมูลกะ เอกมูลี - น รูปธาตุ - อรูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ
เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
รูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
อรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
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อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสยั นอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น
อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสยั นอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรปู ธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
น กามธาตุ - น รูปธาตุมูล

ทุกมูลกะ เอกมูลี - กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๒] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ
เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ
อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ อนุสยั นอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไป
เทาไร ?
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น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชอรูปธาตุ อนุสยั นอนเนื่องเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยดับไปเทาไร ?

ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น
อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
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น กามธาตุ- น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไป
เทาไร ?

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรปู ธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร ?
จบ ปญหาวาระ ปจจนิก
วิสัชนาวาระอนุโลม

เอกมูลกะ เอกมูลี - กาธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๓] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยทัง้ หลาย
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ที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคน
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มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ ทวิมูลี - กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนือ่ ง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

กามธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุไมใชอรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
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กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ เอกมูลี - รูปธาตุมลู ะ รูปธาตุมูลี :[๑๕๗๔] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

รูปธาตุมลู ะ กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

รูปธาตุมลู ะ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
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รูปธาตุมลู ะ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

รูปธาตุมลู น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

รูปธาตุมลู ะ น อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ ทวิมูลี - รูปธาตุมลู ะ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
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บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี

รูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสยั ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

รูปธาตุมลู ะ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ เอกมูลี - อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :[๑๕๗๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
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อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคล
ผูจุติจากรูปธาตุนั้น เมื่อเกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น มี
อนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗
เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
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เอกมูลกะ ทวิมูลี - อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลที่จุติจากอรูปธาตุนั้น เมื่อเกิดในเบื้องต่ํา
ยอมเขาถึงกามธาตุเทานั้น อนุสัย ๗ เทานั้น ยอมนอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.

อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ เอกมูลี - น กามธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๖] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ
มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 733

น กามธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 734

น กามธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง 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 นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.

น กามธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 735

เอกมูลกะ เอกมูลี - น รูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุมูละ อรูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 736

น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง 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 นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 737

น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ ทวิมูลี - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ี :[๑๕๗๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.

น อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 738

น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น อรูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เอกมูลกะ ทวิมูลี - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 739

น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ
ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ
ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

ทุกมูลกะ เอกมูลี - น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ กามธาตุมูลี :[๑๕๗๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ
เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 740

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสยั ที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ- น อรูปธาตุมลู ะ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 741

ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น กามธาตุ - น อรูปธาตุมลู ะ น กามธาตุ - น
อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสยั ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรปู ธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
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ทุกมูลกะ - เอกมูลี - น รูปธาตุ - น อรุปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๘๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ
เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึง
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 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 นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูล - น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น รูปธาตุ - น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น
อรูปธาตุมูละ :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง 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 นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.

น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูละ น กามธาตุ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.

ทุกมูลกะ เอกมูลี - น กามูธาตุ - น รูปธาตุมูละ กามธาตุมูลี :[๑๕๘๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรปู ธาตุ
เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึง
รูปธาตุยอมไมมี บุคคลนั้น เมื่อเกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุ
เทานั้น มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
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น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูป
ธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
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ทุกมูลกะ ทวิมูลี - น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ - น
รูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึง
ภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลนั้นเมื่อเกิดใน
เบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ - น รูปธาตุมูละ น รูปธาตุ น อรูปธาตุมูลี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิ
ที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสยั ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.

น กามธาตุ น รูปธาตุมูละ น กามธาตุ น รูปธาตุมลู ี :เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่
ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมี
อนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสยั ที่ดับไป
ยอมไมมี.
ธาตุวาระ จบ
อนุสยยมก ที่ ๗ จบ
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อรรถกถา
อนุสยยมก
บัดนี้ เปนการวรรณนาเนื้อความแหงอนุสยยมกเหมือนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรวบรวมเอกเทศแหงกุศลธรรมเปนตนทรงแสดงไว
ในมูลยมกนัน้ นั่นแหละ ดวยสามารถแหงการหยั่งเห็นไดแลวทรงแสดง
ไวในลําดับแหงสังขารยมก. บัณฑิตพึงทราบการกําหนดบาลี ในอนุสยยมกกอน เพราะวา ในอนุสยยมกนี้พระองคทรงทําบาลีเทศนาไวอีก
อยางหนึ่ง ไมเหมือนทําเทศนาในขันธยมก เปนตน.
ถามวา ทําเทศนาอยางไร ?
ตอบวา ในเบื้องตนทําเทศนาแสดงไว ๓ วาระ คือ ปริจเฉทวาระ วาระวาดวยการกําหนด, ปริจฉินนุทเทสวาระ วาระวาดวย
อุทเทสที่กําหนดไวแลว, อุปปตติฏฐานวาระ วาระวาดวยที่เปนที่เกิดขึ้น
กอน, เพื่อจะใหศึกษาอนุสัยทั้งหลาย โดยอาการ ๓ อยาง คือ โดย
ปริจเฉท โดยอุทเทส และโดยอุปปตติฏฐาน ตอจากนั้นก็ทรงประกอบ
อนุสัยทั้งหลายทํายมกเทศนา ดวยอํานาจแหงมหาวาระ ๗.
ในอนุสยยมกนั้น คําวา " สตฺต อนุสยา " นี้ ชื่อวา
ปริจเฉทวาระ เพราะความที่อนุสัยทั้งหลาย พระองคกําหนดจํานวน
แสดงไววา " อนุสัยนี้ มี ๗ เทานั้น ไมเกินกวานี้ ไมต่ํากวานี้ "
ดังนี้.
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คําวา " กามราคานุสโย ฯเปฯ อวิชฺชานุสยโย " นี้ ชื่อวา
ปริจฉินนุทเทสวาระ เพราะความที่วาระนี้ทรงยกเพียงแตชื่อแหงธรรม
ที่กําหนดไวแลวโดยปริจเฉทวาระนั้น ขึ้นแสดงวา " ชื่อวา ธรรม
เหลานี้ เปนธรรมชนิดนัน้ " ดังนี้.
ในขอนั้น คําวา กามราคานุสโย อนุเสติ เอตฺถ ฯเปฯ
อวิชฺชานุสโย อนุเสติ นี้ ชื่อวา อุปปตติฏฐานวาระ เพราะความที่
วาระนี้ ทรงแสดงที่เปนที่เกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้นนั่นแหละ อยางนี้
วา " อนุสยั เหลานี้ ยอมนอนเนื่อง ในวาระทัง้ หลายชื่อนี้ " ดังนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประกอบอนุสัยทั้งหลายแลวทํายมก
เทศนา ดวยอํานาจแหงมหาวาระ ๗ เหลาใด มหาวาระเหลานั้น มีชื่อ
ดังนี้ คือ.๑. อนุสยวาระ ( วาระวาดวยอนุสัย )
๒. สานุสยวาระ ( วาระวาดวยผูมีอนุสัย )
๓. ปชหนวาระ ( วาระวาดวยการละ )
๔. ปริญญาวาระ ( วาระวาดวยการกําหนดรู )
๕. ปหีนวาระ ( วาระวาดวยการละไดแลว )
๖. อุปปชชนวาระ ( วาระวาดวยการเกิด )
๗. ธาตุวาระ
( วาระวาดวยธาตุ )
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อธิบายอนุสยวาระ
บรรดามหาวาระเหลานั้น วาระที่ ๑ ชื่อวา อนุสยวาระ นั้น
มี ๒ นัย คือ ดวยสามารถแหงอนุโลมนัย และปฏิโลมนัย. ในนัย
ทั้ง ๒ นั้น อนุโลมนัยมีอันตรวาระ ๓ วาระ ดวยอํานาจแหงบุคคล
และภูมิ คือ. ยสฺส อนุเสติ แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใด (ปุคคลวาระ)
ยตฺถ อนุเสติ แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องในภูมิใด ( โอกาสวาระ)
ยสฺส ยตฺถานุเสติ แปลวา . . . กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใดใน
ภูมิใด ( ปุคคโลกาสวาระ )
ในอันตรวาระ ๓ เหลานั้น ในปุคคลวาระมี ๒๑ ยมก คือ มี
กามราคานุสัยเปนมูล ๖ ยมก โดยพระบาลีวา :" ยสฺส กามราคานุสโย 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 "
ที่มีปฏิฆานุสัยเปนมูล ๕ ยมก มีมานานุสัยเปนมูล ๔ ยมก
มีทิฏฐานุสัยเปนมูล ๓ ยมก มีวิจิกิจฉานุสัยเปนมูล ๒ ยมก มีภวราคานุสัยเปนมูล ๑ ยมก ดวยสามารถแหงการนับแลวไมนับอีก วาระแม
ทั้งหมดที่มีมูล ๑ จึงรวมเปน ๒๑ ยมก ดวยประการฉะนี้.
ปุคคลวาระอื่นอีก ๑๕ ยมก คือ ที่มีมลู ๒ ( ทุกมูล ) อันมา
แลวในพระบาลีอยางนี้วา ยสฺส กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย
จ อนุเสนฺติ ดังนี้ มี ๕ ยมก ที่มีมลู ๓ ( ติกมูล ) มี ๔ ยมก,
ที่มีมูล ๔ ( จตุกกมูล ) มี ๓ ยมก ทีม่ ีมูล ๕ ( ปญจกมูล ) มี ๒ ยมก.
ที่มีมูล ๖ ( ฉักกมูล ) มี ๑ ยมก. รวมในปุคคลวาระเปน ๓๖ ยมก
คือ ยมกที่มมี ูล ๑ มี ๒๑ ยมก ทีม่ ีมูล ๒ เปนตนอีก ๑๕ ยมก
( ๒๑ + ๑๕ = ๓๖ ) ดังนี้.
ในโอกาสวาระก็เหมือนกัน คือ มี ๓๖ ในปุคคโลกาสวาระก็
เหมือนกัน คือมี ๓๖ เพราะฉะนั้น อันตรวาระแมทั้งหมดในอนุโลมนัย
จึงเปน ๑๐๘ ยมก ในปฏิโลมนัยก็เหมือนกัน ( มี ๑๐๘ ) ดังนั้นใน
มหาวาระแรก คืออนุสยวาระ จึงรวมเปน ๒๑๖ ยมก. บัณฑิตพึงทราบ
คําปุจฉาตองคูณดวย ๒ แตยมกนั้น เนื้อความคือคําวิสัชนาคูณดวย ๒
จากคําปุจฉานั้น. ก็ในอนุสยวาระนี้ ฉันใด พึงทราบการนับยมกหนึ่ง ๆ
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แหงมหาวาระทั้ง ๕ แมเหลานั้น สานุสยวาระ ปชหนวาระ ปริญญาวาระ ปหีนวาระ และ อุปปชชนวาระ วา คําปุจฉาตองคูณดวย ๒
แตละยมก เนื้อความคือคําวิสัชนาตองคูณดวย ๒ จากคําปุจฉานั้น
ฉันนั้น. แตวาในมหาวาระ ๕ นี้ มีเนื้อความที่แปลกไปจาก ๓ วาระ
แรก คือ ในโอกาสวาระ พระผูมพี ระภาคเจาไมตรัสคําวา " ยตฺถ
ยตฺถ " แตทรงทําเทศนาดวยพระดํารัสวา ยโต ยโต ดังนี้. คําที่
เหลือเปนเชนเดียวกันนั่นแหละ.
ก็ในมหาวาระทั้งหมด วาระสุดทาย ชื่อวา ธาตุวาระ นั้น
ดํารงอยู ๒ อยาง คือ ปุจฉาวาระ และ วิสัชนาวาระ ถามวา เพราะ
เหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสในคําปุจฉาวาระแหงธาตุวาระนั้นวา
เมื่อสัตวเขาถึงกามธาตุ แลวเขาถึงกามธาตุ ดังนี้ แตไมตรัสวา
เมื่อสัตวเขาถึงกามธาตุ จุติแลวจากกามธาตุ ดังนี้ ตอบวา เมื่อ
วาโดยอรรถแลวไมแปลกกัน เพราะคําถามแมทั้ง ๒ นี้ มีอรรถอยาง
เดียวกันนั่นแหละ ฉะนั้น พระองคจึงตรัสคําปุจฉายมกหนึ่ง ๆ นั่นแหละ
แตยมกหนึ่ง ๆ โดยลําดับในที่สุดแหงคําถามทั้งหมดแลวจึงทําคําวิสัชนาไว
โดยนัยเปนตนวา เมื่อสัตวจุติจากกามธาตุแลวเขาถึงกามธาตุ อนุสัย ๗ ยอมนอนเนื่องแกใครบาง ดังนี้ ในบรรดาคําถามเหลานั้น
อนุโลมปุจฉามีกามธาตุเปนมูละ ๙ คือ สุทธิกปุจฉา ๖ ยมก โดย
พระบาลีวา เมื่อสัตวจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ . . . เขาถึงรูป
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ธาตุ . . . เขาถึงอรูปธาตุ . . . เขาถึง น กามธาตุ . . . เขาถึง น รูป
ธาตุ เขาถึง น อรูปธาตุ ดังนี้ และมิสสกปุจฉาอีก ๓ คือ เมือ่ สัตว
จุติจากกามธาตุแลว เขาถึง น กามธาตุ น อรูปธาตุ . . . เขาถึง
น รูปธาตุ น อรูปธาตุ . . . เขาถึง นกามธาตุ น รูปธาตุ ดังนี้.
อนุโลมปุจฉาที่มีรูปธาตุเปนมูละก็มี ๙ ที่มอี รูปธาตุเปนมูละก็มี
๙ เหมือนกัน รวมเปนอนุโลมปุจฉา ๒๗ ปฏิโลมปุจฉาที่มีนกามธาตุ
นรูปธาตุ และนอรูปธาตุ เปนมูละก็มี ๒๗ นัน่ แหละ ๒๗ รวมคําถาม
ทั้งหมด คือ อนุโลมปุจฉา ๒๗ ปฏิโลมปุจฉา ๒๗ และคําถามที่เปน
ทุกมูลอีก ๒๗ ดังพระบาลีวา น กามธาตุยา น อรูปธาตุยา น
รูปธาตุยา น อรูปธาตุยา น กามธาตุยา น รูปธาตุยา ดังนี้
จึงเปนคําปุจฉา ๑๘. บัณฑิตพึงทําการวิสัชนาปญหาในที่นี้ดวยสามารถ
แหงคําถามเหลานั้น. ขอนี้เปนการกําหนดบาลีในธาตุวาระ และพึง
ทราบการกําหนดบาลี ในอนุสยยมกแมทั้งสิ้นดวยประการฉะนี้กอน.
ก็คําใด ๆ ในอนุสยยมกที่มีเนื้อความอันยาก พึงทราบการวินิจฉัย
กถาในที่นั้น ๆ ตั้งแตตน.
ถามวา คําวา อนุสยา ชื่อวา อนุสัยทั้งหลาย เพราะอรรถวา
อยางไร ?
ตอบวา ชื่อวา อนุสัย เพราะอรรถวา นอนเนื่อง.
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ถามวา อนุสัยนั้น ชื่อวา มีอรรถวานอนเนื่อง อยางไร ?
ตอบวา ชื่ออยางนั้น เพราะอรรถวา ละไมได.
จริงอยู กิเลสเหลานี้ ชื่อวา ยอมนอนเนื่องในสันดาน
ของสัตว เพราะอรรถวาไมได ฉะนั้น อาจารยทั้งหลายจึงเจริญ
กิเลสเหลานั้นวา อนุสัย.
คําวา " อนุเสนฺติ " แปลวา ยอมนอนเนื่อง อธิบายวา ได
เหตุอันสมควรแลวจึงเกิดขึ้น อนึ่ง กิเลสที่มีอาการละไมได ชื่อวา
อนุสยัฏฐะ อรรถวานอนเนื่อง พึงมี ก็ไมควรจะกลาววา กิเลสมี
อาการละไมไดนี้ ยอมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นควรจะกลาววา " อนุสัย
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น " ดังนี้ คําวา อนุสยา อุปปฺ ชฺชนฺติ นี้ ในที่
นี้เปนคํารับรองวา อนุสัย คือ กิเลสที่มีอาการอันละไมได. ก็คําวา
อนุสโย พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกกิเลสที่มีกําลัง เพราะอรรถ
วาละไมได.
บัณฑิตพึงทราบวา อนุสัยนี้ เห็นจิตตสัมปยุต เปนไปกับ
ดวยอารมณ ( รูอารมณได ) เปนสเหตุกะเพราะอรรถวามีปจจัย
ปรุงแตง และเปนอกุศลอยางเดียว เปนอดีตบาง เปนอนาคต
บาง เปนปจจุบันบาง เพราะฉะนั้น จึงควรกลาววา อนุสัยยอม
เกิดขึ้น
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ในที่นี้ พึงทราบคําวินิจฉัยกถานี้ เปนประมาณ.ในอภิธรรม กอนทานปฏิเสธวาทะทั้งหมดไวในกถาวัตถุวา
อนุสัยทั้งหลายเปนอัพยากตะ เปนอเหตุกะ เปนจิตตวิปปยุต ดังนี้
(โปรดดูกถาวัตถุ )
ในปฏิสัมภิทามรรค ทานไดกลาว กระทําคําถามไววา บุคคล
ยอมละกิเลสทั้งหลายที่เปนปจจุบันเทานั้น คือวา บุคคลยอมละ
อนุสัยคือกิเลสที่มีกําลังได เพราะความที่อนุสัยเหลานั้นเปนปจจุบันมีอยู.
ในธรรมสังคหะ ทานกลาวไวในบทภาชนีแหงโมหะวา ความ
เกิดขึ้นแหงอวิชชานุสัยรวมกับอกุศลจิตวา อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏ
ฐาน อวิชชาลังคิโมหะและอกุศลมูลนี้ มีอยูใ นสมัยใด โมหะก็
มีอยูในสมัยนั้น ดังนี้.
ในอนุสยยมกนี้นั่นแหละ ทานกลาวไวใน อุปปชชนวาระ
แหงมหาวาระ ๗ วาระใดวาระหนึ่งวา กามราคานุสัย กําลังเกิดแก
บุคคลใด ปฏิฆานุสัยก็กาํ ลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม เปนตน
เพราะฉะนั้น คําใดที่ทานอธิบายวา คําวา นอนเนื่อง คือไดเหตุอัน
สมควรแลวจึงเกิดขึ้นนี้ คํานั้น พึงทราบวา ทานกลาวไวดีแลวดวย
สามารถแหงแบบแผนนี้เปนปริมาณ. แมคําที่กลาววา อนุสัย เปน
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จิตตสัมปยุต เปนไปกับดวยอารมณ ( คือรูอารมณได ) แมคํานั้นทาน
ก็กลาวดีแลวนั่นแหละ ดังนั้น พึงถึงความตกลงในที่นี้วา ชื่อวา อนุสัย
นั้น เปนธรรมสําเร็จแลว เปนจิตตสัมปยุต และเปนอกุศล ดวย
ประการฉะนี้. และพึงทราบวิเคราะหในคําทั้งหลายซึ่งมีคําวา กามราคานุสัย เปนตน วากามราคะนั้นดวย เปนอนุสัยเพราะอรรถวา
ละไมไดดวย ฉะนั้น จึงชื่อวา กามราคานุสัย แมในบทที่เหลือก็นัย
นี้แหละ.
บัดนี้ เพื่อประกาศ อุปปตติฏฐานวาระ คือ วาระวาดวยที่เปน
ที่เกิดขึ้นแหงอนุสัย แหงอนุสัยเหลานั้น ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ตตฺถ กามราคานุสโย อนุเสติ เปนตน.
คําวา ตตฺถ กามธาตุยา ทฺวีสุ เวทนาสุ ไดแก กามราคานุสัยเกิด ในเวทนาทั้ง ๒ คือ สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนาใน
กามาวจรภูมิ.
คําวา เอตฺถ กามราคานุสโย อนุเสติ ไดแก กามราคานุสัย
ยอมนอนเนื่องในเวทนาทั้ง ๒ เหลานี้. อธิบายวา กามราคานุสัยนี้
ยอมนอนเนื่องดวยอาการ ๒ อยาง คือ ดวยสามารถแหงการเกิดรวม
๑

๑. คําวา กามาวจรภูมิ และกามธาตุ มีอรรถอยางเดียวกัน
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และดวยสามารถแหงอารมณในสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแหงอกุศล
ทั้งหลาย. ก็อนุสัยนั้นเปนธรรมเกิดพรอมกับสุขเวทนาและอุเบกขา
เวทนาแหงอกุศลบาง ยอมทําเวทนาทั้ง ๒ ใหเปนอารมณเกิดขึ้นบาง
และทําเวทนาในกามาวจรกุศล วิบาก กิริยาที่เหลือใหเปนอารมณอยาง
นั้นแหละเกิดขึ้นบาง อนึ่งอนุสัยนั้น เมื่อนอนเนื่องในเวทนาที่ ๒
ในกามธาตุ ยอมนอนเนื่องแมในสัญญา สังขารและวิญญาณที่สัมปยุต
ดวยเวทนาทั้ง ๒ นั้น. แตวาอนุสัยที่นอนเนื่องอยูในเวทนาทั้งสอง ไม
อาจเพื่อจะเกิดรวมกับปญญาเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้น หรือวาไม
กระทําปญญาเปนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นแลวเกิดขึ้น.
ก็ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู เวทนาทั้งสองจึงเปนประธาน
ในสัมปยุตธรรมที่เหลือ เพราะความเกิดขึ้นแหงกามราคานุสัยเพราะ
อรรถวาชอบใจโดยความเปนสุขที่มีความยินดีและความสงบ ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งใน
เวทนาทั้งสองเหลานี้ เปนตน. จริงอยู สุขเวทนาในเวไนยสัตวที่
จะรูธรรม เพื่อความรูธรรมดวยสามารถแหงสภาวะที่โอฬาร คือ
อยางหยาบ.
อนึ่ง กามราคานุสัยนี้ เมื่อนอนเนื่องดวยสามารถแหงอารมณ
ยอมนอนเนื่องในเวทนาทั้งสอง และในธรรมที่สมั ปยุตดวยเวทนาทั้งสอง
เพียงเทานั้นก็หาไม ยอมนอนเนื่องแมในรูปเปนตนที่ปรารถนาดวย
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ทีเดียว แมคํานี้ พระผูม ีพระภาคเจาก็ตรัสไวในวิภังคปกรณวา รูป
อันใด เปนที่รัก (ปยรูป) เปนที่ชอบใจ (สาตรูป ) มีอยูใ น
โลก กามราคานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอมนอนเนื่องในปยรูปและ
สาตรูปนี้ ดังนี้ มิใชหรือ แมในคัมภีรยมกนี้ ก็ตรัสไวในปฏิโลมนัย
แหงอนุสยวาระวา กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในภูมใิ ด
ทิฏฐานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องในภูมนิ ั้น ใชไหม ดังนี้. ก็กามราคานุสัยนั้น ยอมไมนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ อรูปธาตุ
เหลานี้ แตทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ในที่เปนที่
ไมเนื่องกับกามราคานุสัยก็ไมนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยก็ไมนอนเนื่อง.
จริงอยู ในขอนี้ กามราคานุสัย เวนทุกขเวทนาพรอมทั้งสัมปยุตตธรรม เวนรูปาวจรธรรมที่เปนไปในภูมิ และเวนโลกุตธรรม ๙
เพราะไดตรัสไววา กามราคานุสัย ไมนอนเนื่องในทุกขเวทนา และ
ในรูปธาตุเปนตน จึงเปนอันวา ยอมนอนเนื่องในรูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพะที่เหลือ.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมตรัสถอยคํานั้นในปกรณนี้ ?
ตอบวา เพราะความที่สภาวะเหลานั้นเปนของละเอียด.
จริงอยู พระองคไมตรัสวา กามราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องในรูปเหลานี้ เปนตน เพราะความที่เวทนาทั้งสองเทานั้นเปน
ประธาน คือเปนอารมณชัด และเพราะความที่รูปเหลานี้เปนอารมณ
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ละเอียด คือปรากฏไมมาก โดยนัยทีไ่ ดกลาวไวแลวในหนหลัง แตวา
เมื่อวาโดยอรรถแลว ยอมเปนได ฉะนั้น พึงทราบวา กามราคานุสัย
ยอมนอนเนื่องแมในรูปทั้งหลายเหลานั้นนั่นแหละดวย.
จริงอยู พระศาสดา ยอมไมตรัสถึงธรรมทั้งปวงในที่ทั้งปวง
เวนแตธรรมใดยอมหยั่งเห็นไดดวยอํานาจแหงสัตวที่พระองคทรงแนะ
นําเพื่อใหรูธรรม ก็ยอมตรัสธรรมนัน้ ทั้งหมด ดวยเหตุนี้ จึงไมตรัส
ในที่บางแหง. จริงอยางนั้นแหละคําใดที่พระองคตรัสปุจฉาวา ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ดังนี้ ยอมไดคําวิสัชนาอยางนี้วา
ทิฏฐานุสัย
ยอมนอนเนื่องในธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องดวย
สักกายะทั้งปวง ดังนี้ ธรรมทั้งหมดนั้นพระองคตรัสไวแลว.
ในที่อนื่ อีก คําใดยอมไดคําวิสัชนาอยางนี้วา วิจิกิจฉานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในรูปธาตุและอรูปธาตุนี้
และวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ยอมนอน
เนื่องในเวทนาทั้ง ๒ ในกามธาตุ และวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในทุกขเวทนานี้ ดังนี้ พระองค
มิไดตรัสคํานั้นทั้งหมด ตรัสเพียงเวทนา ๓ กับรูปธาตุ อรูปธาตุเทานั้น.
ก็อรูปธรรมที่สัมปยุตดวยเวทนา และรูปทั้งหมด มิไดตรัสไว. มิได
ตรัสไวแมก็จริง ถึงอยางนั้นทิฏฐานุสัย ก็ยอมนอนเนื่องในที่นั้นนั่น
แหละ ขอนี้ฉันใดในที่นี้มิไดตรัสอิฏฐารมณมีรูปเปนตนไว ถึงอยางนั้น
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กามราคานุสัย ก็ยอมนอนเนื่องในรูปที่เปนอิฏฐารมณ ฉันนั้นนั่นแหละ
บัณฑิตพึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหงกามราคานุสัย ดังพรรณนามาฉะนี้
กอน.
บัณฑิตพึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหงปฏิฆานุสัยโดยพระบาลีวา
ทุกฺขาย เวทนาย เปนตน วา ไดแกเวทนาทั้ง ๓ คือ โทมนัสสเวทนา ๒ และทุกขเวทนาที่สัมปยุตดวยกายวิญญาณ ๑ นี้ ชื่อวา
อนุสยนัฏฐาน คือที่เปนที่เกิดขึ้นแหงปฏิฆานุสัย. ก็ปฏิฆานุสัยนั้น
ยอมนอนเนื่องในโทมนัสสเวทนา ดวยอาการ ๒ อยาง คือ ดวยสามารถ
แหงการเกิดขึ้นพรอมกัน และดวยสามารถแหงอารมณดวย และยอม
นอนเนื่องในทุกขเวทนาที่เหลือดวยสามารถแหงอารมณ. ก็ปฏิฆานุสัย
นั้น เมื่อนอนเนื่องในเวทนาเหลานั้น ยอมนอนเนื่องแมในสัญญา
สังขาร และวิญญาณเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนาเหลานั้น. จริงอยู
ปฏิฆานุสัยนี้เกิดรวมกับเวทนาใด ก็เปนสภาพเกิดรวมกับธรรมทั้งหลาย
แมมีสัญญาเปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นนั่นแหละ หรือวา ยอม
กระทําเวทนาใดใหเปนอารมณ ก็ยอมทําแมธรรมทั้งหลายมีสัญญา
เปนตนที่สัมปยุตดวยเวทนานั้นเหมือนกัน. ก็ครั้นเมื่อความเปนอยาง
นั้นแมมีอยู ทุกขเวทนาเทียวจึงเปนใหญในสัมปยุตธรรมที่เหลือ เพราะ
ความเกิดขึ้นแหงปฏิฆานุสัยโดยอรรถวาไมชอบใจและเพราะความที่ตน
เสวยทุกขในธรรมที่ไมชอบใจ ฉะนั้น พระองคจึงตรัสคํานี้วา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในทุกขเวทนานี้ ดังนี้ จริงอยู ความสุข
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คือสุขเวทนา ในเผาพันธุแหงสัตวที่พระองคทรงแนะนําในการรูธรรม
เพื่อความรูธรรมดวยสามารถแหงสภาวะที่เปนโอฬาร มีอยู.
อนึ่ง ปฏิฆานุสัย เมื่อนอนเนื่องดวยสามารถ แหงอารมณ ยอม
ไมนอนเนื่องในทุกขเวทนา และในสัมปยุตตธรรมแหงเวทนาเทานั้น
ยอมนอนเนื่องแมในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน ที่ไมนาปรารถนาดวย.
ดังคําที่ตรัสไวในคัมภีรวิภังคปกรณวา รูปอันใดอันไมเปนที่รัก ไม
เปนที่ชอบใจมีอยูในโลก ปฏิฆานุสัยของสัตวทั้งหลาย ยอม
นอนเนื่องในรูปที่ไมนารัก ไมนาชอบใจนี้ ดังนี้ มิใชหรือ. แม
ในปกรณแหงยมกนี้ ในปฏิโลมนัยแหงอนุสยวาระก็ตรัสไววา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในเวทนาทั้งสองในกามธาตุนี้ แตกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ในรูปธาตุ อรูปธาตุ
ที่ไมเนื่องกันนี้ ปฏิฆานุสัยก็ไมนอนเนื่อง กามราคานุสัยก็ไม
นอนเนื่อง พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายไววา ปฏิฆานุสัย ยอม
นอนเนื่องในธรรมทั้งหลายที่เหลือมีรูปเปนตน โดยเวนเวทนา ๒ คือ
สุข อุเบกขา พรอมทั้งสัมปยุตตธรรม เวนรูปาวจรธรรมที่เปนไปใน
ภูมิ และเวนโลกุตตรธรรม ๙ เพราะความที่เทศนานั้น พระองค
ตรัสวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในกามาวจรเวทนาทั้ง ๒ และ
ในรูปธาตุเปนตน ดังนี้.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 761

ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมตรัสไว ?
ตอบวา เพราะเปนสภาวะละเอียด.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกธรรมเหลานี้ เพราะความที่ทุกขเวทนาเปนใหญโดยนัยที่
กลาวแลวนั่นแหละ และในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน เพราะ
ความเปนธรรมละเอียด ดังนี้ แตเมื่อวาโดยอรรถแลวยอมเปนได
เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแมในธรรม
ทั้งหลายมีรูปเปนตนเหลานั้นนั่นแหละ ดังนี้.
ถามวา เวทนาทั้งสองนอกนี้ เปนอิฏฐารมณของปฏิฆะ หรือ
ไม ?
ตอบวา เวทนาทั้งสองนอกนี้ ไมเปนอารมณของปฏิฆะ ก็
หาไม.
จริงอยู โทมนัสของผูมีฌานเสื่อมแลว ยอมเกิดเพราะ
ปรารภเวทนาเหลานั้นอันเปนไปกับดวยสัมปยุตตธรรม ดวย
สามารถแทงความเดือดรอน คือโทมนัส ยอมเกิดเพราะตามระลึก
ถึงความเสื่อมของผูไดอิฏฐารมณบาง ยอมเกิดเพราะตามระลึกถึง
สิ่งที่ไมไดของผูไมไดอิฏฐารมณบาง ก็ขอนี้เปนเพียงโทมนัส
เทานั้น ไมเปนปฏิฆานุสัย เพราะปฏิฆานุสัยนั้น เปนกิเลสทีม่ ีกําลัง
เกิดขึ้นดวยสามารถแหงการกระทบในอนิฏฐารมณ ฉะนั้น ปฏิฆะแม
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เกิดรวมกับโทมนัสในที่นี้ ยอมไมเปนปฏิฆานุสัย เพราะไมทําปฏิฆกิจ
ของตน ยอมถึงความเปนอัพโพหาริก คือ ถึงการกลาวอางไมได.
พยาบาทแมเกิดรวมกับเจตนาในปาณาติบาต ยอมไมชื่อวา เปน
มโนกรรม ฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น ไมเปนปฏิฆานุสัย คือวายอมถึงการ
กลาวอางไมได สมจริงดังที่ทานกลาวไววา บุคคลยอมละปฏิฆะ คือ
โทมนัสเห็นปานนี้ โดยหมายเอาโทมนัสอันอาศัยเนกขัมมะอัน
เปนอิฏฐารมณบางอยางโดยสภาวะนั้น ปฏิฆานุสัย ก็ยอมไม
นอนเนื่องในที่นั้น ดังนี.้ บัณฑิตพึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหง
ปฏิฆานุสัย ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็ที่เปนที่นอนเนื่องแหง มานานุสัย โดยพระบาลีวา กามธาตุยา ทฺวสี ุ เวทนาสุ เปนตน มี ๓ คือ กามาวจรเวทนา ๒
รูปธาตุและอรูปธาตุ ๑. บัณฑิตพึงทราบความนอนเนื่องแหงมานานุสัย
อันเปนสหชาตะเหมือนกามราคานุสัยในอกุศลเวทนาทั้งหลาย. ก็มานานุสัยยอมนอนเนื่องในกามาวจรแมทั้งหมด พรอมทั้งสัมปยุตตธรรมใน
สุขทุกข อทุกขมสุขเวทนาทั้งหลาย และในรูปธาตุทั้งหลายดวยสามารถ
แหงอารมณ. ในปฏิโลมนัยแหงอนุสยวาระ มานานุสัยนี้ เวนทุกขเวทนา และโลกุตตรธรรม ๙ ยอมนอนเนื่องในรูปและอรูปธาตุที่เหลือ
เทานั้น เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กามราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่อง มานานุสัยก็ยอมไมนอนเนื่องในธรรมที่เนื่องดวย
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ทุกขเวทนานี้ ดังนี้. พึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหงมานานุสัยดัง
พรรณนามาฉะนี้.
ก็ ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องใน
โลกุตตรธรรมอยางเดียวเทานั้น แทจริงยังนอนเนื่องแมในธรรมทั้งปวง
ทีเดียวที่เปนไปกับภูมิ ๓ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในธรรมทั้งหลายที่นับเนื่อง
ดวยสักกายะทั้งปวง ดังนี้. ก็ในบทเหลานั้น บทวา สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ ไดแก ในธรรมทั้งปวงที่นับเนื่องดวยสักกายะ
เพราะอรรถวา อาศัยสังสารวัฏ ดังนี.้ ในขอนั้น บัณฑิตพึงทราบวา
ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยเหลานี้ ยอมนอนเนื่องในจิตตุปบาท ๕ ดวง
คือ โลภสัมปยุตตจิต ๔ วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ดวยสามารถแหงการ
นอนเนื่องที่เปนสหชาตะ ก็หรือวา ธรรมที่ ๒ นั้น ยอมนอนเนื่อง
ดวยสามารถแหงการนอนเนื่องในอารมณในปวัตติกาล เพราะปรารภ
จิตตุปบาท ๕ เหลานี้ หรือธรรมอื่นอันเปนไปกับภูมิ ๓ ดังนี้. บัณฑิต
พึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหงทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ดังพรรณนา
มาฉะนี้.
ก็ ภวราคานุสัย บัณฑิตพึงกลาววา ยอมนอนเนื่องใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ เพราะความเกิดขึ้นในทิฏฐิวิปปยุตตจิต ๔ ดวง
แมก็จริง ถึงอยางนั้น ภวราคานุสัยนั้น เมื่อเกิดกับเวทนาทั้งปวงใน
กามธาตุ ยอมไดเฉพาะในรูปาวจร อรูปาวจรเทานั้น และยอมไมทํา

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 764

ธรรมแมอันหนึ่งซึ่งเนื่องดวยกามธาตุใหเปนอารมณ เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในรูปธาตุ
และอรูปธาตุนี้ โดยกําหนดไวดวยสามารถแหงการนอนเนื่องใน
อารมณ ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ราคะนี้ มี ๒ ดวยสามารถแหง
กามราคะและภวราคะ.
ใน ๒ อยางนั้น กามราคะ ทานกลาววา ยอมนอนเนื่อง
ในเวทนาทั้ง ๒ แหงกามธาตุ ดังนี้.
ก็ถาวา แมภวราคะพึงเปนดุจกามราคะอยางนี้ไซร การแสดง
ภวราคะกับดวยกวมราคะก็พึงเปนเหมือนการคาบเกี่ยวกัน เพราะฉะนั้น
พระองคทรงแยกกิเลสมีราคะเปนตนไว เพื่อตองการแสดงความแตก
ตางกันของกามราคะกับภวราคะแลว จึงทรงแสดงเทศนาอยางนี้. บัณฑิต
พึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหงภวราคานุสัย ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓
ทั้งหมด. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อวิชชานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องดวยสักกายะทั้งปวงไว
ในที่นี้ ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบความที่อวิชชานุสัยเปนธรรมนอนเนื่อง
อันเปนสหชาตะในจิตตุปบาท ๑๒ ดวง. ก็เมื่อวาดวยสามารถแหงการ
กระทําอารมณแลว อวิชชานุสัยไมปรารภธรรมอะไร ๆ อันเปนไปใน
ภูมิ ๓ แลวเปนไปหามีไม. บัณฑิตพึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นแหง
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อวิชชานุสัย ดังพรรณนามาฉะนี้. นีเ้ ปนวินิจฉัยกถาในปริจเฉทวาระ
ปริจฉินนุทเทสวาระ อุปปตติฏฐานวาระกอน.

มหาวาระ ๗
ก็ในอนุสยวาระที่หนึ่งแหงมหาวาระ ๗ คําใดที่กลาวไววา
กามราคานุสัย กําลังนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัยก็กําลัง
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ใชไหม ดังนี้ ตอบรับคําวา อามนฺตา
แปลวา ใช ดังนี้ คํานั้น ยอมปรากฏราวกะวาใหคําตอบที่ไมดี.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะกามราคะและปฏิฆะไมเกิดในขณะเดียวกัน
เหมือนอยางวามนายตนะ ธัมมายตนะ กายสังขาร วจีสังขาร ยอม
เกิดขึ้นในขณะเดียวกันในคําวา มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด
ธัมมายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ดังนี.้
ทานตอบรับวา ใช ( อามนฺตา) ในขณะแหงการเกิดขึ้น
แหงอัสสาสะ ปสสาสะ กายสังขารของบุคคลเหลานั้นกําลัง
เกิดขึ้น วจีสังขารของบุคคลเหลานั้นก็กําลังเกิดขึ้น เปนตน
ฉันใด กามราคะ และปฏิฆะ ยอมเกิดฉันนั้นหามิได. เพราะกามราคะ
ยอมเกิดในโลภสหคตจิตตุปบาท ๘ ดวง สวนปฏิฆะยอมเกิดใน
โทมนัสสหคตจิตตุปบาท ๒ ดวง ดวยประการฉะนี้ ความเกิดขึ้น

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 766

ในขณะเดียวกันของธรรมเหลานั้น ( กามราคะ ปฏิฆะ ) จึงไมมี
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทําคําปฏิเสธในที่นี้วา โน ดังนี้. ก็ในที่นี้
ทานไมถือเอาโวหารอันกําลังเปนไป ดวยสามารถแหงปจจุบันขณะราวกะ
ในยมกทั้งหลายในหนหลัง เพราะเนื้อความนั้นไมปฏิเสธ ก็ตองตอบ
รับรองวา อามนฺตา ดังนี้ จึงควรถือเอาโดยประการอื่น ๆ.
ถามวา ควรถือเอาดวยอาการอยางไร ?
ตอบวา ดวยสามารถแหงกิเลสที่ละไมได.
จริงอยู โวหารที่กําลังเปนไปวา อนุเสติ นี้ ทานกลาวหมาย
เอากิเลสที่ยังละไมได. มิไดหมายเอาความเปนปจจุบันขณะ. เพราะ
ทานกลาวหมายเอากิเลสที่เปนสภาวะที่ละไมได ฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได แม
ปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นก็ยังละไมได จึงเปนสภาวะใหถึงความ
เปนธรรมนอนเนื่อง ในคําปุจฉาวา กามราคานุสัย กําลังนอนเนื่อง
แกบุคคลใด ปฏิฆานุสัยก็กําลังนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ใชไหม
ดังนี้.
อนึ่ง ในอนุสัยเหลานั้น อนุสัยหนึ่งอันบุคคลใดยังมิไดละ
อนุสัยนอกนี้ของบุคคลนั้นก็ยังละไมได นั่นแหละ ฉะนั้น จึงกลาววา
อามนฺตา ดังนี้. ผิวา คําใดทานรับรองวา อามนฺตา ในอุปปชชนวาระ
ขางหนา เพราะคําถามอยางนี้วา กามราคานุสัย กําลังเกิดแกบุคคล
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ใด ปฏิฆานุสัย ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ดังนี้. ในขอนี้
พึงถือเอาเนื้อความอยางไร แมในขอนั้น ทานก็ถือเอาดวยสามารถ
แหงการที่กิเลสนั้นยังละไมได ก็หรือ ครั้นเมื่อปจจัยคือการเกิดขึ้นมีอยู
ก็พึงถือเอาดวยสามารถแหงการไมปฏิเสธความเกิด.
เหมือนอยางวา ชางเขียนเปนตน เริ่มจิตกรรมมีการวาดเขียน
เปนตน เมื่อการงานยังไมเสร็จ ถูกมิตรสหายเปนตนถามวา ทานทํา
อะไรในวันเหลานี้ที่เราเห็นแลว ๆ แมในขณะที่ยังไมทําการงานเหลานั้น
ก็ยอมกลาววา เรากําลังทําจิตกรรม กําลังทํากัฏฐกรรม แมขณะนั้น
ไมไดทําจิตกรรมเปนตน ก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ชื่อวา กําลังทําอยู
นั่นแหละ เพราะอาศัยขณะที่ทําแลว และขณะที่ควรจะที่ตอไป ฉันใด
อนุสัยทั้งหลายในสันดานใดที่ยังละไมได ก็ฉันนัน้ นั่นแหละ ก็หรือวา
เมื่อปจจัยใหเกิดอนุสัยเหลานั้นมีอยูในสันดานใด การเกิดขึ้นแหงอนุสัย
เหลานั้นอันธรรมดามิไดหามไว ในขอนั้นบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหง
อนุสัย แมในขณะที่ยังไมเกิดขึ้น อยางนี้วา กามราคานุสัยกําลัง
เกิดขึ้นแกบคุ คลใด เพราะอาศัยกาลที่เคยเกิดแลวดวย และจะ
เกิดขึ้นในกาลอื่นดวย ปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้น ก็ชื่อวา กําลัง
เกิดขึ้นนั่นแหละ ดังนี้ ในการวิสัชนาแมอื่นจากนี้ก็ดี ที่มีรปู อยางนี้
ก็ดี ก็นัยนี้แหละ.
คําวา โน จ ตสฺส นี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไว เพราะ
ความที่กามราคะและพยาบาทเปนสภาวะ อันพระอนาคามีละไดแลวโดย
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ไมเหลือ.
คําวา ติณฺณ ปุคฺคลาน ไดแก ปุถชุ น พระโสดาบัน และ
พระสกทาคามี.
คําวา ทฺวินฺน ปุคฺคลาน ไดแก พระโสดาบัน และพระสกทาคามี. ในฐานะทั้งหลายที่มีรูปอยางนี้แมขางหนา ก็นัยนี้แหละ.
ในคําถามที่หนึ่งและที่สองแหงโอกาสวาระ ทานทําการ
ปฏิเสธวา โน ดังนี้ เพราะกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในเวทนา ๒
แหงกามธาตุ ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องในทุกขเวทนา ฉะนั้น จึง
ปฏิเสธวา โน.
ในคําถามที่ ๓ ทานกลาวรับรองวา อามนฺตา เพราะการ
นอนเนื่องแมแหงธรรมทั้งสองในเวทนาทั้งสองแหงกามธาตุ ฐานะคือ
ที่เปนที่เกิดขึ้นแหงมานานุสัยในรูปธาตุ อรูปธาตุกับดวยกามราคานุสัย
นั้นเปนที่ที่ไมทั่วไป เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา " อนึ่ง กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนื่องในรูปธาตุนั้น " ดังนี.้ โดยนัยนี้ บัณฑิตพึงตรวจดู
วาระวาดวยที่เปนที่เกิดขึ้นแหงอนุสัยทั้งปวง แลวจะพึงทราบที่เปนที่
เกิดขึ้นแหงอนุสัยทั้งปวง
แลวจะพึงทราบที่เปนที่เกิดขึ้นอันเปน
สาธารณะ และอสาธารณะ.
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ในคําถามที่มีมูล ๒ เพราะกามราคานุสัย ยอมไมเกิดในที่
เดียวกัน และยอมไมทําธรรมหนึ่งใหเปนอารมณ ฉะนั้น จึงทําปฏิเสธ
วา นตฺถิ ดังนี้. ก็ในที่นพี้ ึงทราบวา อนุสัยทั้ง ๒ เหลานี้ พึงนอน
เนื่องในที่ใด ที่นั้นยอมไมเปนที่ ๆ เดียวกัน เพราะฉะนั้น คําถามนี้วา
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น ดังนี้ ชื่อวา ยอมไมเปนคํา
ปุจฉาเลย. ในอนุสัยแมอื่น ๆ ที่มีรูปอยางนี้ ก็นยั นี้แหละ.
คําวา จตุนฺน ในปุคคโลกาสวาระ ไดแกบุคคล ๔ จําพวก
คือ ปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี.
ในปฏิโลมนัย พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาเนื้อความนี้แลว
จึงตรัสถามวา กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด เปนตน.
ทรงถือเอาพระอนาคามีและพระอรหันต จึงตรัสถามวา กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลทั้งสองในภูมิทั้งปวง ดังนี้. บัณฑิต
พึงถือเอา กามาวจรธรรมแมทั้งหมดอันสัมปยุตดวยเวทนา ในพระบาลี
วา กามธาตุยา ตีสุ เวทนาสุ ดังนี้บา ง และถือเอาวัตถุและอารมณ
แหงธรรมเหลานั้นบาง.
อนุสยวารกถา จบ
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สานุสยวารกถา
ก็ใน สานุสยวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา โย กามราคานุสเยน สานุสโย นี้ อธิบายวา เปรียบเหมือนบุคคลผูมีอาพาธดวย
โรคอยางใดอยางหนึ่งมีโรคชราอันแนนอนเปนตน ตราบใดโรคทั้งหลาย
ยังไมพนไปจากบุคคลนั้น ผูนั้น ยอมชื่อวาเปนผูมีโรค แมในขณะ
แหงโรคนั้นยังไมเกิด ฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น อนุสัยทั้งหลายแหงสัตว
ผูมีปกติไปตามวัฏฏะ ผูม ีกิเลสยังไมถึงการถอนขึ้นดวยอริยมรรคเพียง
ใด แมในขณะที่อนุสัยทั้งหลายยังไมเกิดขึ้น เขาก็ชื่อวา เปนผูเปนไป
กับดวยอนุสัย คือ มีอนุสัยนั่นแหละ เพราะอาศัยความที่สัตวเปนผูมี
อนุสัยเห็นปานนี้ จึงรับรองดวยคําวา อามนฺตา ดังนี้. คําที่เหลือในที่นี้
เชนกับอนุสยวาระนั่นแหละ.
ก็ใน โอกาสวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา รูปธาตุยา
อรูปธาตุยา เอตฺถ มานานุสเยน สานุสโย อธิบายวา ในธาตุ
ทั้งหลายเหลานั้น ความที่บุคคลเปนไปกับดวยอนุสัย คือ มีอนุสัย พึง
ปรากฏ แตที่เปนที่เกิดขึ้นแหงอนุสัยไมพึงปรากฏ ก็เพื่อแสดงที่เปนที่
เกิดขึ้นแหงอนุสัยนั้น พระองคจึงเริ่มวาระนี้ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา
มานานุสเยน สานุสโย เปนตนจากวาระนั้น ฯ ก็เมื่อเปนอยางนั้น จึง
ตรัสวา บุคคลผูเปนไปกับดวยมานานุสัย คือ มีมานานุสัย เกิดขึ้น
แตธาตุทั้งสองนั้น ดังนี้. ก็เมื่อพระองคไมตรัสอรรถแหงปญหาแรก
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ยอมจะไมปรากฏ ฉะนั้น จึงไมตรัสอรรถปญหาแรก พึงทราบเนื้อความ
แหงปญหานี้ อยางนี้.
คําวา ยโต กามราคานุสเยน ไดแก กามราคานุสัยเกิดขึ้น
แลวแตที่ใด.
คําวา สานุสโย ไดแก บุคคลชือ่ วา ผูเปนไปกับดวยอนุสัย
คือ มีอนุสัย แมดวยปฏิฆานุสัยก็เกิดขึ้นแตที่นั้น ดังนี้. แตเพราะ
อนุสัยทั้งสอง คือ กามราคะ ปฏิฆะ นั้นไมเกิดแตที่เดียวกัน ฉะนั้น
จึงปฏิเสธวา โน ดังนี้.
คําวา อรหา สพฺพตฺถ นี้ ทานทําสัตตมีวิภัตติ ในที่แสดงอรรถ
โดยสิ้นเชิง ดวยสามารถแหงอรรถนี้วา พระอรหันต เปนผูไมมีอนุสัย
อยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในธรรมทัง้ ปวง ดังนี้. พึงทราบวินิจฉัย
อรรถในคําทั้งปวงโดยอุบายนี้.
สานุสยวารกถา จบ
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ปชหนวารกถา
ใน ปชหนวาระ บทวา ปชหติ ไดแก ยอมละอนุสัยดวยมรรค
นั้น คือวา ยอมทําใหถึงความเปนธรรมชาติไมเกิดขึ้นตอไป ดวยอํานาจ
แหงปหานปริญญา.
คําวา อามนฺตา เปนคํารับรอง โดยหมายเอาพระอริยบุคคล
ผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค.
คําวา ตเทกฏ ปชหติ นี้ ตรัสหมายเอาความที่บุคคลนั้นเปน
ผูตั้งอยูในปริญญาอันเลิศ คือ ปหานะ.
คําวา โน นี้ ปฏิเสธหมายเอาพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรค.
คําวา ยโต กามราคานุสย ปชหติ ไดแก ยอมละกามราคานุสัย
ซึ่งเกิดขึ้นแตที่ใด.
คําวา อฏมโก ไดแก พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค โดยนับตั้งแตพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตผล เปนที่หนึ่ง
พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคนั้น จึงชื่อวา เปนพระอริยบุคคลที่ ๘. จริงอยู พระอรหันต เปนพระอริยบุคคลที่หนึ่ง เพราะ
ความที่ทานเปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ โดยการนับตามลําดับพระทักขิไณยบุคคล. พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรคเปนที่ ๒ พระ-
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อริยบุคคลผูตั้งอยูในอนาคามิผลเปนที่ ๓ พระอริยบุคคลผูตั้งอยูใน
อนาคามิมรรคเปนที่ ๔ ฯ ล ฯ พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค
เปนที่ ๘. พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตตมรรคนั้น ตรัสวาเปน
บุคคลที่ ๘. อีกอยางหนึ่ง คําวา อฏมโก นี้ เปนนามสัญญาของทาน.
คําวา อนาคามิมคฺคสมงฺคิฺจ อฏมกฺจ เปตฺวา อวเสสา
ไดแก พระเสขะและอเสขะทั้งหลายกับดวยปุถุชน. จริงอยู ในบุคคล
เหลานั้น ปุถุชน ยอมละกามราคานุสัยไมได เพราะความที่ปุถุชนนั้น
ไมมีปหานปริญญา. อธิบายวา เวนบุคคลที่เหลือ คือผูถึงพรอมดวย
มรรคทั้ง ๒ ไดแก โสดาปตติมรรค อนาคามีมรรค เพราะความที่อนุสัย
เหลานั้นทานละไดแลว. พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวง โดยนัยนี้.
ปชหนวารกถา จบ
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ปริญญาวารกถา
ใน ปริญญาวาระ คําวา ปริชานาติ ไดแก ยอมรูแจงปริญญา
ทั้ง ๓ คําที่เหลือในที่นี้ มีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง. จริงอยู แมวาระ
นี้ พระองคก็ทรงวิสัชนาดวยอํานาจแหงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรค
เทานั้น ราวกะปชหนวาระ.
ปริญญาวารกถา จบ
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ปหีนวารกถา
พระองคทรงเริ่มเทศนาใน ปหีนวาระ ไว ดวยอํานาจแหงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในผล. เพราะวา อนุสัยเหลานี้แมทั้งสองอันพระอนาคามีละไดแลว ฉะนั้น จึงรับรองวา อามนฺตา ดังนี้.
ใน โอกาสวาระ ทานกลาว เพราะคําถามวา " กามราคานุสัย
ที่ละไดแลว ในภูมิใด ปฏิฆานุสัย ก็ละไดแลวในภูมินั้น ใช
ไหม " ดังนี้ ไมสมควรจะกลาว คําวา ละไดแลว หรือวา ละไมได
แลว ดังนี้
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความที่ภูมินั้นเปนที่เกิดขึ้นอันไมทั่วไป.
จริงอยู ที่เปนที่เกิดขึ้นแหงกามราคานุสัยก็เปนอยางหนึ่ง ของ
ปฏิฆานุสัยก็เปนอยางหนึ่ง, คือวา อนุสัยของมรรคบุคคลผูไมเจริญ
แลว ยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ครั้นทานเจริญมรรคใหเกิดขึ้นแลว ก็ชื่อวา
ละไดแลวในที่นั้นนั่นแหละ. ก็ในบรรดาอนุสัยทั้งสองนั้น ปฏิฆานุสัย
ยอมไมเกิดขึ้นในที่เปนที่เกิดขึ้นแหงกามราคานุสัย แมกามราคานุสัย
ก็ไมเกิดขึ้นในที่เปนที่เกิดขึ้นแหงปฏิฆานุสัย ฉะนั้น จึงไมควร
กลาววา อนุสัยนั้น ทานละไดแลว หรือวาละยังไมไดในที่ ( ภูมิ )
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นั้น เพราะวา กามราคานุสัยนั้น ทานละไดแลวในที่เปนที่เกิดของตน
จึงไมควรกลาววา อนุสัยนั้น ทานละไดแลวในที่นั้น เพราะความที่
ทานละยังไมได. ทีใ่ ด เปนที่เกิดขึ้นแหงกามราคานุสัย ไมควรกลาว
ทานละไมไดแลวในที่นั้น เพราะความที่กามราคานุสัยนั้นไมไดอยูใน
ที่นั้น.
ก็ในคํานี้วา ยตฺถ กามราคานุสโย ปหีโน ตตฺถ มานา นุสโย ปหีโน นี้ พระผูมีพระภาคเจาหมายเอาที่เปนที่สาธารณะ
จึงตรัสวา อามนฺตา. เพราะวา กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องในเวทนา
ทั้ง ๒ ในกามธาตุ มานานุสัยยอมนอนเนื่องในเวทนาทั้ง ๒ เหลานั้น
ดวย ในรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งหลายดวย แตมานานุสัยนั้น เวนที่เปนที่
อสาธารณะ ในที่เปนที่สาธารณะ ยอมชื่อวา ทานละไดแลวกับทั้งกามราคานุสัย ฉะนั้น จึงรับรองวา อามนฺตา ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบความ
เปนผูละไดแลว และคําอันไมพึงกลาวในโอกาสวาระแมทั้งปวงโดยนัย
นี้.
ก็คําวา นตฺถิ ในอาคตสถานทั้งหลาย บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
เชนกับคําที่กลาวแลวในหนหลัง. ปุคคโลกาสวาระมีคติอยางโอกาสวาระ
นั่นแหละ ในปฏิโลมนัย คําวา ยสฺส กามราคานุสโย อปฺปหีโน
นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามดวยอํานาจแหงความเปนปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามี. จริงอยู อนุสัยทั้ง ๒ เหลานี้ บุคคล
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๖ จําพวก ตั้งแตปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค
ละยังไมได แมก็จริง ถึงอยางนั้น ในที่นี้ ประสงคเอาพระอริยบุคคล
ผูตั้งอยูในมรรค เพราะพระบาลีวา ปรโต ติณฺณ ปุคฺคลาน ทฺวินฺน
ปุคฺคลาน เปนตน เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา อามนฺตา โดยหมาย
เอาปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามีเทานั้น.
คําวา ทฺวินฺน ปุคคฺ ลาน ไดแก พระโสดาบัน และพระสกทาคามี. พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลวาระโดยนัยนี้. ก็โอกาสวาระ
และปุคคโลกาสวาระ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
ปหีนววรกถา จบ
ในอุปชชนวาระ เชนกับอนุสัยวาระนั่นแหละ.
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ธาตุวารกถา
บัณฑิตพึงทราบ ธาตุวาระ กอน วา กติ อนุสยา อนุเสนฺติ
ไดแก อนุสยั เทาไร ที่เปนสภาพไปตามสันดานแลวอาศัยอยู.
คําวา กติ อนุสยา นานุเสนฺติ อนุสัยเทาไรไมไปตามสันดาน
แลวอาศัยอยู.
คําวา กติ อนุสยา ภงฺคา ความวา บัณฑิตพึงจําแนกอยางนี้
วา อนุสัยเทาไรยอมนอนเนื่อง อนุสัยเทาไรยอมไมนอนเนือ่ ง
ดังนี้. คําที่เหลือในที่นี้คําใดที่ควรกลาว คํานั้นทานก็กลาวแลวในที่
เปนที่กําหนดพระบาลีในหนหลังนั่นแหละ. แตในนิเทสวาระ ทาน
กลาวไวดวยสามารถแหงปุถุชนวา อนุสัย ๗ ยอมนอนเนื่องแกใคร
ดังนี้.
คําวา กสฺสจิ ปฺจ นี้ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงพระโสดาบัน
และพระสกทาคามี. จริงอยู ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันทาน
เหลานั้นละไดแลว เพราะเหตุนั้น อนุสัยทั้ง ๕ เทานั้น จึงนอน
เนื่อง ดังนี้.
บัณฑิตพึงทราบวินิจสัยในขอนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ถือเอาเนื้อความในบทวา อุปฺปชฺชนฺติ แหงบทวา อนุเสนฺติ ใน
อนุสยวาระ ฉันใด ในธาตุวาระนี้ พึงทราบวา ไมพึงถือเอา ฉันนั้น,
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ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความที่อนุสัยนั้นไมเกิดขึ้นในขณะนั้น.
จริงอยู เมื่อบุคคลกําลังเขาถึงกามธาตุ วิบากจิต และรูปที่มี
กรรมเปนสมุฏฐานยอมเกิด แตอกุศลจิตยอมไมเกิดในขณะนั้น. ก็อนุสัย
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นในขณะแหงอกุศลจิต ยอมไมเกิดขึ้นในขณะแหง
วิบากจิต เพราะเหตุนั้น เพราะความไมเกิดในขณะดังกลาวแลวนั้น
จึงไมควรถือเอา.
ถามวา พึงถือเอาอยางไร ?
ตอบวา ยอมหยั่งเห็นไดโดยประการใด ก็พึงถือเอาโดยประการนั้น.
ถามวา ยอมหยั่งเห็นไดอยางไร ?
ตอบวา ยอมหยั่งเห็นได เพราะอรรถวาเปนกิเลสที่ยังละไมได.
เหมือนอยางวา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกุศลและอัพยากตจิต
เพราะความที่ราคะโทสะและโมหะอันตนละยังไมได ทานก็เรียกวา ผูม ี
ราคะ โทสะ และโมหะ ฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อนุสัยเหลานั้น ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ๆ แมในขณะแหง
ปฏิสนธิ เพราะความที่มรรคภาวนายังมิไดละ ดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจามิไดตรัสวา อนุสัยเหลานั้นยอมนอนเนื่องอยางเดียว แตพึงทราบวา
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อนุสัยเหลานั้น ชื่อวา นอนเนื่องเพราะความเปนสภาวะที่ยังละไมได
นั่นแหละดวย ดังนี้.
คําวา อนุสยา ภงฺคา นตฺถิ อธิบายวา ก็ชื่อวา อนุสัย อัน
บัณฑิตพึงจําแนกอยางนี้ วา อนุสยั ใดกําลังนอนเนื่องแกบุคคลใด
อนุสัยนั้นเทานั้นยอมนอนเนื่อง, อนุสัยใดมิไดกําลังนอนเนื่อง อนุสัย
นั้นเทานั้น ก็ยอมไมนอนเนื่อง, อนุสัยนี้ยอมนอนเนื่องและยอมไม
นอนเนื่อง, อนุสัยนี้พึงนอนเนื่องดวยไมพึงนอนเนื่องดวย ดังนี้ ยอม
ไมมี.
คําวา รูปธาตุ อุปปชฺชนฺตสฺส กสฺสจิ ตโย นี้ ตรัสไว
ดวยสามารถแหงพระอนาคามี. จริงอยู กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ และ
วิจิกิจฉานุสัยแมทั้ง ๔ ทานละไดแลวโดยไมเหลือ อนุสัย ๓ นอกนี้ทาน
ยังละไมได ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กสฺสจิ ตโย
อนุสยา อนุเสนฺติ แปลวา อนุสัย ๓ ยอมนอนเนื่องแกใคร ดังนี้.
คําวา น กามธาตุ อธิบายวา เมื่อเขาถึงธาตุทั้ง ๒ ที่เหลือ
เพราะความที่ทานปฏิเสธกามธาตุ.
คําวา สตฺเตว นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดแลวตรัสวา
ชื่อวา การเกิดในกามธาตุของพระอริยสาวกผูจุติจากรูปธาตุยอมไมมี มี
อยูแตปุถุชนเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา สตฺเตว ดังนี้. แมใน
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คําวา สตฺเตว แหงบุคคลผูจุติจากอรูปธาตุแลวเขาถึงกามธาตุนี้ ก็นัย
นี้แหละ.
ถามวา เพราะเหตุไร คําวา ความเกิดขึ้นในรูปธาตุยอมไมมี
ดังนี้.
ตอบวา เพราะความไมมีรูปาวจรฌานอันเปนธรรมใหสําเร็จใน
การเกิดนั้นไมมี.
จริงอยู บุคคลนั้นเขาถึงธาตุนั้น เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น รูปาวจรฌานของทานจึงไมมีอยูในที่นั้น
เพราะความไมมีรูปาวจรฌานนั้น บัณฑิตพึงทราบวา การเกิดขึ้นนั้น
รูปธาตุจึงไมมี ดังนี้.
ในขอวา อรูปธาตุยา จตสฺส น กามธาตุ นี้ ทรงประสงค
เอาในอรูปธาตุเทานั้น. พึงทราบเนื้อความในวิสัชนาทั้งปวง โดยนัยนี้
ดังนี้แล.
ธาตุวารกถา จบ
อรรถกถาอนุสยยมก จบ
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จิตตยมกที่ ๘
ปุคคลวารุทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๑] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด ไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคล
นั้นจักดับ ไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ ไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้น
กําลังเกิด ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตของบุคคลใด ไมใชกําลังเกิด กําลังดับ, จิตของบุคคลนั้น
จักไมดับ จักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ จักเกิด, จิตของบุคคลนั้น
กําลังเกิด กําลังดับ ใชไหม ?
อุปปาทุปปนนวาระ :[๒] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
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จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดแลว
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
นิโรธุปปนนวาระ :[๓] จิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อุปปาทวาระ :[๔] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด,
จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
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นิโรธวาระ :[๕] จิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นเคยดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตของนั้นไมใชกําลังดับ
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ,
จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังดับ ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดเคยดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นเคยดับใชไหม ?
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จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
ดับ ใชไหม ?
อุปปาทนิโรธวาระ :[๖] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคย
เกิด ใชไหม ?
อุปปชชมานนิโรธวาระ :[๗] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชกาํ ลัง
ดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชกาํ ลังดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
เกิด ใชไหม ?
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อุปปชชมานุปปนนวาระ :[๘] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดอยู, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นกําลัง
เกิดอยู ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไม
ใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :[๙] จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
อยู ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใด, ไมใชเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไม
ใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
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อุปปนนุปปาทวาระ :[๑๐] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด จิตของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
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อตีตานาคตวาระ :[๑๑] จิตของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดขึ้น
แลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิดแตจิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดขึ้น
แลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว, จิต
ของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
อุปปนนุปปชชมานวาระ :[๑๒] จิตที่เกิดขึ้นแลว, กําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตที่กําลังเกิดอยู, เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตที่ไมใชเกิดขึ้นแลว, ไมใชกาํ ลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตที่ไมใชกําลังเกิดอยู, ไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :[๑๓] จิตที่ดับแลว, กําลังดับอยู ใชไหม ?
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จิตที่กําลังดับอยู, ดับแลว ใชไหม ?
จิตที่ไมใชดับแลว, ไมใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตที่ไมใชกําลังดับอยู, ไมใชดบั แลว ใชไหม ?
อติกกันตวาระ :[๑๔] จิตของบุคคลใดมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนอุปปา
ทะขณะ จิตของบุคคลนั้นมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนนิโรธขณะ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนนิโรธ
ขณะ จิตของบุคคลนั้นมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนอุปปาทขณะ
ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนอุปปาทขณะ จิตของบุคคลนั้นมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนนิโรธขณะ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนนิโรธขณะ, จิตของบุคคลนั้นไมมีกาลกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนอุปปาทะ
ขณะ ใชไหม ?
จบ ปุคคลวารุทเทส
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ธรรมวารุทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๑๕] จิตใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นจักดับไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ
ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ, จิตนั้นไมใชจักดับจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับจักเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังเกิดกําลังดับ
ใชไหม ?
อุปปาทุปปนนวาระ :[๑๖] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวา จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
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นิโรธุปปนนวาระ :[๑๗] จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อุปปาทวาระ :[๑๘] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดเคยเกิด จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
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นิโรธวาระ :[๑๙] จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเคยดับ, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นไมใชเคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดเคยดับ, จิตนั้นจักดับใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
จิตใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ จิตนั้นไมใชเคยดับ ใชไหม ?
อุปปาทนิโรธวาระ :[๒๐] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเคยดับ, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชเคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
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จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดเคยเกิด, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ, จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
อุปปชชมานนิโรธวาระ :[๒๑] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดกําลังดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
อุปปชชมานุปปนนวาระ :[๒๒] จิตใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว,
จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู
ใชไหม ?
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :[๒๓] จิตใดกําลังดับอยู จิตนัน้ เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังดับอยู จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู
ใชไหม ?
อุปปนนุปปาทวาระ :[๒๔] จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
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อตีตานาคตวาระ :[๒๕] จิตใดเคยเกิด แตจิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจัก
เกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด แตจิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคย
เกิด ใชไหม ?
จิตใดไมใชเคยเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
อุปปนนุปปชชมานวาระ :[๒๖] จิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :[๒๗] จิตใดดับแลว, จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตใดกําลังดับอยู, จิตนั้นดับแลว ใชไหม ?
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จิตใดไมใชดับแลว, จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู, ใชไหม ?
จิตใดไมกําลังดับอยู, จิตนั้นไมใชดับแลว ใชไหม ?
อติกกันตวาระ :[๒๘] จิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู มี
กาลกาวลวงแลว, จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู มี
กาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู มี
กาลกาวลวงแลว, จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะกําลังเกิดอยู มีกาลกาวลวง
แลว ใชไหม ?
จิตใดไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู ไมมีกาล
กาวลวงแลว, จิตนั้นไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู ไม
มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู ไม
มีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิด
อยู ไมมีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ธรรมวารุทเทส จบ
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ปุคคลธรรมวารุทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๒๙] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของ
บุคคลนั้นจักดับ ไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตนั้นของบุคคล
นั้นกําลังเกิด ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชจักดับจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับจักเกิด, จิตนั้นของ
บุคคลนั้นไมใชกําลังเกิดกําลังดับ ใชไหม ?
อุปปาทุปปนนวาระ :[๓๐] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังเกิด ใชไหม ?
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จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคล
นั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
นิโรธุปปนนวาระ :[๓๑] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคล
นั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อุปปาทวาระ :[๓๒] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย
เกิด ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด ใช
ไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
เกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตนั้น ของบุคคลนั้นจักเกิด ใช
ไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
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จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
เกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
นิโรธวาระ :[๓๓] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย
ดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
ดับ ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เคยดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใช
ไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
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จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
ดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับ
ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเคยดับ ใชไหม ?
อุปปาทนิโรธวาระ :[๓๔] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย
ดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เคยดับ ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 804

ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใช
ไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
จักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
ดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
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อุปปชชมานนิโรธวาระ :[๓๕] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
กําลังดับ ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
อุปปชชมานุปปนนวาระ :[๓๖] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคล
นั้นไมใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :[๓๗] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับอยู, จิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ก็หรือ วาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคล
นั้นไมใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
อุปปนนุปปาทวาระ :[๓๘] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
เคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
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จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด ใช
ไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
จักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
อตีตานาคตวาระ :[๓๙] จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
อุปปนนุปปชชมานวาระ :[๔๐] จิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใช
ไหม ?
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :[๔๑] จิตใดดับแลว, จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดกําลังดับอยู, จิตนั้นดับแลว ใชไหม ?
จิตใดไมใชดับแลว, จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับอยู, จิตนั้นไมใชดับแลว ใชไหม ?
อติกกันตวาระ :[๔๒] จิตใดของบุคคลใดกาวลวงแลว ซึ่งขณะอันเปนขณะ
กําลังเกิดอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นลวงแลว ซึ่งขณะ
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อันเปนขณะกําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดกาวลวงแลว ซึ่งขณะอันเปนขณะ
กําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นกาวลวงแลว ซึ่ง
ขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตใดของบุคคลใดไมกาวลวงแลว ซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิด
อยู มีกาลกําลังลวงแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมกาวลวงแลว ซึ่งขณะ
อันเปนขณะกําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมกาวลวงแลว ซึ่งขณะอันเปนขณะ
กําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมกาวลวงแลว ซึ่ง
ขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
ปุคคลธรรมวารุทเทส จบ
มิสสกวารุทเทส
[๔๓] จิตมีราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตมี
ราคะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตมีราคะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตมีราคะ
ของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
๑

๑. ในมิสสกวารุทเทส บาลีทานยอไว, แตแปลไมยอ.
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จิตปราศจากราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตปราศจากราคะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตปราศจากราคะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตมี
ราคะของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตมีโทสะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตมีโทสะของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตมีโทสะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตมีโทสะ
ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิต
ปราศจากโทสะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตปราศจากโทสะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิต
ปราศจากโทสะของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับใชไหม ?
จิตมีโมหะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ. จิตมีโมหะของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตมีโมหะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตมีโมหะ
ของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตปราศจากโมหะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตปราศจากโมหะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
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ก็หรือวาจิตปราศจากโมหะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิต
ปราศจากโมหะของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตหดหูของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตหดหูของบุคคล
นั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตหดหูของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด จิตหดหูของ
บุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตฟุงซานของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตฟุงซานของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตฟุงซานของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตฟุงซาน
ของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตเปนมหัคคตะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตเปน
มหัคคตะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตเปนมหัคคตะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตเปน
มหัคคตะของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตไมเปนมหัคคตะของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตไม
เปนมหัคคตะของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตไมเปนมหัคคตะของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, จิต
ไมเปนมหัคคตะของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
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สอุตตรจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, สอุตตรจิตของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาสอุตตรจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, สอุตตรจิต
ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อนุตตรจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, อนุตตรจิตของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวาอนุตตรจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, อนุตตรจิต
ของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตไมหลุดพนของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตไมหลุด
พนของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวา จิตไมหลุดพนของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด จิตไม
หลุดพนของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
กุศลจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, กุศลจิตของบุคคล
นั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวา กุศลจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, กุศลจิตของ
บุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อกุศลจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, อกุศลจิตของ
บุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
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ก็หรือวา อกุศลจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, อกุศลจิต
ของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
อัพยากตจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, อัพยากตจิต
ของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวา อัพยากตจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, อัพยากตจิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ,
สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลนั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวา สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจัก
เกิด, สุขายเวทนายสัมปยุตตจิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ
ใชไหม ?
( ตั้งแตนี้จนถึง สรณจิตและอรณจิตในทุกมาติกาก็พึงยกขึ้น
แสดงตามอุบายนี้ )
อรณจิตของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, อรณจิตของบุคคล
นั้นจักดับไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ก็หรือวา อรณจิตของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด, อรณจิตของ
บุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
มิสสกวารุทเทส จบ
อุทเทสวาระ จบ
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นิทเทสวาระ
ปุคคลวาระนิทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๔๔] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด ไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคล
นั้นจักดับ จักไมเกิด ใชไหม ?
ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด ไมใช
กําลังดับ จักดับไมใชจักเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลนอกจาก
นี้ จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ จักดับดวยเกิดดวย
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ จักไมเกิด จิตของบุคคลนั้นกําลัง
เกิดไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นจักไม
ดับจักเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักไมดับจักเกิด จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิดกําลังดับ ใชไหม ?
ไมมี.
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อุปปาทุปปนนวาระ :[๔๕] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด จิตของบุคคลนั้นเกิดแลว
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดแลว นี้จติ ของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลา
นั้นเกิดแลวดวยกําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดแลว
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด แต
จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดแลว บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิดดวย
ไมใชเกิดแลวดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดแลว จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
ใช.
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นิโรธุปปนนวาระ :[๔๖] จิตของบุคคลใดกําลังดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
ในอุปปาทักขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ, ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นเกิดขึ้นแลวดวย กําลังดับดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดแลว
ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ แต
จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว, บุคคลผูเขาอยูซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ
ดวย ไมใชเกิดขึ้นแลวดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใด ไมใชจักเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
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อุปปาทวาระ :[๔๗] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขาอยูซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นเคยเกิดแลวดวย กําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิด
ใชไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
เกิด ใชไหม ?
ไมมี.
จิตของบุคคลใดกําลังเกิด จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต, จิตของบุคคลเหลานั้นกําลังเกิด
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แตจิตของบุคคลเหลานั้นจักไมเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคล
นอกนั้น จิตของบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดดวย จักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิด แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นจักเกิดดวย กําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี บุคคลผูเกิด
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด แตจิต
ของบุคคลเหลานั้นจักเกิด, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลา
นั้นไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชจักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ไมใช
จักเกิดแตจิตของบุคคลเหลานั้นกําลังเกิด ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชจักเกิดดวย ไมใชกําลังเกิดดวย.
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จิตของบุคคลใดเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชจักเกิด จิตของบุคคลที่เหลือนอกนั้นเคยเกิด
ดวย จักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด ใช
ไหม ?
ใช.
จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
เคยเกิด.
นิโรธวาระ :[๔๘] จิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นเคยดับ
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
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ในอุปปาทขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับ แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ, ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลา
นั้นเคยดับดวย กําลังดับดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยดับ
ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
ดับ ใชไหม ?
ไมมี.
จิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต, จิตของบุคคลเหลานั้นกําลังดับ แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ, ในภังคขณะแหงจิตของบุคคล
นอกนั้น จิตของบุคคลเหลานั้นกําลังดับดวย จักดับดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ ใช
ไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ แตจิตของ
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บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ, ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลา
นั้นจักดับดวย กําลังดับดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
ดับ ใชไหม ?
กําลังดับ.
จิตของบุคคลใดเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับ แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชจักดับ, จิตของบุคคลที่เหลือนอกนั้นเคยดับ
ดวย จักดับดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นเคยดับใชไหม ?
จิตของบุคคลใดไมเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคย
ดับ ใชไหม ?
เคยดับ.
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อุปปาทนิโรธวาระ :[๔๙] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นเคยดับ
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลที่
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี, จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับ แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นเคยดับดวย กําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยดับ
ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
เกิด ใชไหม ?
ไมมี.
จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิด
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นจักดับดวย กําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ
ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด แต
จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชจักดับดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใช
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตของบุคคลใดเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชจักดับ, จิตของบุคคลที่เหลือนอกนั้นเคยเกิด
ดวย จักดับดวย.
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ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักดับ, จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด ใช
ไหม ?
ใช.
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักดับ ใช
ไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตของบุคคลนั้นไมเคย
เกิด ใชไหม ?
เคยเกิด.
อุปปชชมานนิโรธวาระ :[๕๐] จิตของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
ดับ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชกาํ ลังดับ, จิตของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับ แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมใช
กําลังเกิด, ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลัง
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ดับดวย กําลังเกิดดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต
ภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิด แตจิตของบุคคลเหลานั้น
ไมใชกําลังดับ, ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลัง
เกิดดวย กําลังดับดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกําลังดับ, จิตของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
เกิด ใชไหม ?
ใช.
อุปปชชมานุปปนนวาระ :[๕๑] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดอยู, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นกําลัง
เกิดอยู ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว แตจิต
ของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิดอยู, ในอุปปาทะขณะแหงจิต จิตของ
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บุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวดวย กําลังเกิดอยูดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังเกิดอยู
แตจิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว, บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลัง
เกิดอยูดวย ไมใชเกิดแลวดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นไม
ใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
ใช.
นิรุชฌมานุปปนนวาระ :[๕๒] จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังดับ
อยู ใชไหม ?
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ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับอยู, ในภังคขณะแหงจิต จิตของ
บุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวดวย กําลังดับดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชกําลังดับอยู, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใชกําลังดับอยู
แตจิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว, บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตบุคคลเหลานั้น ไมใชกําลังดับอยู
ดวย ไมใชเกิดขึ้นแลวดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไม
ใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
ใช.
อุปปนนุปปาทวาระ :[๕๓] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดเคยเกิด จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
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บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว บุคคลที่ถึงพรอมดวยจิตเหลานั้น จิตของบุคคลเหลานั้นเคย
เกิดแลวดวย เกิดขึ้นแลว.
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น
แลว แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมใชจักเกิด, บุคคลที่ถึงพรอมดวยจิตที่
เหลือนอกนั้น จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวดวย จักเกิดดวย
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ใชไหม ?
บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี จิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิด แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว, บุคคลที่ถึงพรอมดวยจิต จิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิดดวย
เกิดขึ้นแลวดวย.
จิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิด
ใชไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมเคยเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
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ไมมี.
จิตของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตของบุคคลนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตของบุคคลนั้นไมใชเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
เกิดขึ้นแลว.
อตีตานาคตวาระ :[๕๔] จิตของบุคคลใดเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดขึ้น
แลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดจักเกิดแตจิตของบุคคลนั้นไมใชเกิดขึ้น
แลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ใช.
จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว,
จิตของบุคคลนั้นไมใชจกั เกิด ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมใชจักเกิดแตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว, จิตของบุคคลนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
เคยเกิด.
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อุปปนนุปปชชมานวาระ :[๕๕] จิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชดับแลว แตกําลังดับอยู จิตในอุปปาทขณะ
ก็ดี จิตที่เปนอนาคตก็ดีไมใชดับแลวดวย ไมใชกาํ ลังดับอยูดวย.
จิตใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
ใช.
จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยูแตเกิดขึ้นแลว, จิตที่เปนอดีต
และจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดอยูดวย ไมใชเกิดขึ้นแลวดวย.
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :[๕๖] จิตใดดับแลว, จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดกําลังดับอยู, จิตนั้นดับแลว ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชดับแลว, จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
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จิตในภังคขณะไมใชดับแลว แตกําลังดับอยู จิตในอุปปาทขณะก็ดี จิตที่เปนอนาคตก็ดีไมใชดับแลวดวย ไมใชกําลังดับอยูดวย.
จิตใดไมใชกําลังดับอยู, จิตนั้นไมใชดับแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับอยู แตดับแลว จิตในอุปปาทขณะ
ก็ดี จิตที่เปนอนาคตก็ดี ไมใชกําลังดับอยูดวย ไมใชดับแลวดวย.
อติกกันตวาระ :[๕๗] จิตของบุคคลใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลัง
เกิดอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตของบุคคลนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะอัน
เปนขณะกําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะกาวลวงแลวซึ่งอุปปาทขณะ ไมกาวลวงแลวซึ่ง
ภังคขณะจิตที่เปนอดีต กาวลวงแลวซึ่งอุปปาทขณะดวย กาวลวงแลว
ซึ่งภังคขณะดวย.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตของบุคคลนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปน
ขณะกําลังเกิดอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีต.
จิตของบุคคลใดไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู
มีกาลกาวลวงแลว, จิตของบุคคลนั้นไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะ
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กําลังดับอยู มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคต.
ก็หรือวาจิตของบุคคลใดไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลัง
ดับอยู มีกาลกาวลวงแลว, จิตของบุคคลนั้นไมกาวลวงแลวซึ่งขณะอัน
เปนขณะกําลังเกิดอยู มีกาล กาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมกาวลวงแลวซึ่งภังคะขณะ แตกาวลวงแลว
ซึ่งอุปปาทขณะ, จิตในอุปปาทขณะก็ดี จิตที่เปนอนาคตก็ดี ไมกาว
ลวงแลวซึ่งภังคะขณะดวย ไมกาวลวงแลวซึ่งอุปปาทขณะดวย.
ปุคคลวารนิเทส จบ
ธรรมวารนิทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๕๘] จิตใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นจักดับไมใชจัก
เกิด ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดจักดับไมใชจักเกิด, จิตนั้นกําลังเกิดไมใชกําลังดับ
ใชไหม ?
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ใช.
จิตใดไมใชกําลังเกิด กําลังดับ, จิตนั้นไมใชจักดับจักเกิด
ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับจักเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด กําลัง
ดับ ใชไหม ?
ไมมี.
อุปปาทุปปนนวาระ :[๕๙] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมใชกําลังเกิด, ใน
อุปปาทขณะจิตเกิดขึ้นแลวดวย กําลังเกิดดวย.
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว จิตที่เปน
อดีตและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชเกิดขึ้นแลวดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
ใช.
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นิโรธุปปนนวาระ :[๖๐] จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมใชกําลังดับ จิต
ในภังคขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังดับดวย.
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับ แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว จิตที่
เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังดับดวย ไมใชเกิดขึ้นแลว
ดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
อุปปาทวาระ :[๖๑] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมเคยเกิด ใชไหม ?
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จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นเคยเกิด จิตในภังคขณะ
และจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชเคยเกิด จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในอุปปาทะขณะไมใชเคยเกิด แตจิตนั้นกําลังเกิด จิตใน
ภังคขณะและจิตที่เปนอนาคต ไมเคยเกิดดวย ไมใชกําลังเกิดดวย.
จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นจักเกิด, จากในภังคขณะ และจิตที่เปนอดีตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชจักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในอุปปาทะขณะไมใชจักเกิดแตจิตนั้นกําลังเกิด จิตในภังคขณะและจิตที่เปนอดีตไมใชจักเกิดดวย ไมใชกําลังเกิดดวย.
จิตใดเคยเกิด, จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
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จิตใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตไมเคยเกิดแตจิตนั้นจักเกิด, จิตที่เปนปจจุบัน
ไมใชเคยเกิดดวย ไมใชจกั เกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชจักเกิดแตจิตนั้นเคยเกิด จิตที่เปนปจจุบัน
ไมใชจักเกิดดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
นิโรธวาระ :[๖๒] จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดเคยดับ, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับแตจิตนั้นเคยดับ, จิตในอุปปาทขณะ
และจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังดับ ไมใชเคยเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมเคยดับ, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชเคยดับ แตจิตนั้นกําลังดับ, จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมเคยดับดวย ไมใชกําลังดับดวย.
จิตใดกําลังดับ, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
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ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังดับแตจิต
นั้นจักดับ, จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับดวย ไมใชจักดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชจักดับ แตจิตนั้นกําลังดับ, จิตที่เปนอดีต
ไมใชจักดับดวย ไมใชกาํ ลังดับดวย.
จิตใดเคยดับ, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมเคยดับแตจิตนั้นจักดับ,
จิตในภังคขณะไมใชเคยดับดวย ไมใชจักดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ จิตนั้นไมใชเคยดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชจักดับ แตจิตนั้นเคยดับ, จิตในภังคขณะ
ไมใชจักดับดวย ไมใชเคยดับดวย.
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อุปปาทนิโรธวาระ :[๖๓] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นเคยดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดเคยดับ จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชเคยดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นเคยดับ, จิตในภังคขณะ
และจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชเคยดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมเคยดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในอุปปาทะขณะไมเคยดับ แตจิตนั้นกําลังเกิด, จิตในภังคขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชเคยดับดวย ไมใชกําลังเกิดดวย.
จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตจักดับ แตจิตนั้นไมใชกําลังเกิด, จิตในอุปปาทขณะจักดับดวย กําลังเกิดดวย.
จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิด, แตจิตนั้นจักดับจิตในภังคขณะ
และจิตที่เปนอดีตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชจักดับดวย.
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ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
ใช.
จิตใดเคยเกิด, จิตนั้นจักดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักดับ, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นไมใชจักดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมเคยเกิด แตจิตนั้น
จักดับ, จิตในภังคขณะไมใชเคยเกิดดวย ไมใชจักดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักดับ จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชจักดับ แตจิตนั้นเคยเกิด จิตในภังคขณะ
ไมใชจักดับดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
อุปปชชมานนิโรธวาระ :[๖๔] จิตใดกําลังเกิด, จิตนั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังดับ แตจิตนั้นไมใช
กําลังเกิด, จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับดวย กําลังเกิดดวย.
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จิตใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นกําลังดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นไมใช
กําลังดับ, จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดดวย กําลังดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดกําลังดับ, จิตนั้นไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
ใช.
อุปปชชมานุปปนนวาระ :[๖๕] จิตใดกําลังเกิดอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตในภังคขณะเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู จิตใน
อุปปาทขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังเกิดอยูดวย.
จิตใดไมใชกําลังเกิดอยู, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยู แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว จิตที่
เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังเกิดอยูดวย ไมใชเกิดขึ้น
แลวดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชกําลังเกิดอยู ใช
ไหม ?
ใช.
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นิรุชฌมานุปปนนวาระ :[๖๖] จิตใดกําลังดับอยู, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมใชกําลังอยู จิต
ในภังคขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังดับอยูดวย.
จิตใดไมใชกําลังดับอยู จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะไมใชกําลังดับอยู แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว, จิต
ที่เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังดับอยูดวย ไมใชเกิดขึ้น
แลวดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู ใช
ไหม ?
ใช.
อุปปนนุปาทวาระ :[๖๗] จิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นเคยเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดเคยเกิด, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
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ไมใช.
จิตใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นจักเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด, จิตนั้นเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นเคยเกิด, จิตที่เปน
อนาคตไมใชเกิดขึ้นแลวดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมเคยเกิด, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนปจจุบันไมเคยเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว, จิตที่เปน
อนาคตไมใชเคยเกิดดวย ไมใชเคยเกิดขึ้นแลวดวย.
จิตใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชจักเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตไมใชเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นจักเกิด, จิตที่เปน
อดีตไมใชเกิดขึ้นแลวดวย ไมใชจักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนปจจุบันไมใชจักเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว, จิตที่เปน
อดีตไมใชจักเกิดดวย ไมใชเกิดขึ้นแลวดวย.
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อตีตานาคตวาระ :[๖๘] จิตใดเคยเกิด แตจิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจัก
เกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดจักเกิด แตจิตนั้นไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นเคย
เกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชเคยเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใชจักเกิด
ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดไมใชจักเกิด แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
ใช.
อุปปนนุปปชชมานวาระ :[๖๙] จิตที่เกิดขึ้นแลว, กําลังเกิดอยู ใชไหม ?
จิตในภังคขณะเกิดขึ้นแลว แตไมใชกําลังเกิดอยู, จิตในอุปปาทะขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังเกิดอยูดวย.
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จิตที่กําลังเกิดอยู, เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
จิตที่ไมใชเกิดขึ้นแลว, ไมใชกําลังเกิดอยู ใชไหม ?
ใช.
จิตที่ไมใชกําลังเกิดอยู, ไมใชเกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิดอยู แตเกิดขึ้นแลว, จิตที่เปนอดีต
และจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดอยูดวย ไมใชกําลังเกิดขึ้นแลวดวย.
นิรุทธนิรุชฌมานวาระ :[๗๐] จิตใดดับแลว, จิตนั้นกําลังดับอยู ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดกําลังดับอยู จิตนั้นดับแลว ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดไมใชดับแลว จิตนั้นไมใชกําลังดับอยู ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชดับแลว แตจิตนั้นกําลังดับอยู จิตใน
อุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชดับแลวดวย ไมใชกําลังดับดวย.
จิตใดไมใชกําลังดับอยู, จิตนั้นไมใชดับแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับอยู แตจิตนั้นดับแลว, จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังดับอยูดวย ไมใชดับแลวดวย.
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อติกกันตกาลวาระ :[๗๑] จิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู (อุปปาทขณะ) มีกาลกาวลวงแลว. จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะกําลังดับอยู
(ภังคขณะ) มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะกาวลวงแลวซึ่งอุปปาทขณะ แตไมกาวลวงซึ่ง
ภังคขณะ จิตที่เปนอดีตกาวลวงอุปปาทขณะดวย กาวลวงภังคขณะดวย.
ก็หรือวาจิตใดกาวลวงซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับอยู (ภังคขณะ) มีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะกําลังเกิดอยู
(อุปปาทขณะ) มีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีต.
จิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังเกิดอยู (อุปปาทขณะ
ไมมีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกําลังดับ
อยู (ภังคขณะ) ไมมีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคต.
ก็หรือวาจิตใดกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะกาลังดับอยู (ภังคขณะ) ไมมีกาลกาวลวงแลว, จิตนั้นกาวลวงแลวซึ่งขณะอันเปนขณะ
กําลังเกิดอยู (อุปปาทขณะ) ไมมีกาลกาวลวงแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมกาวลวงซึ่งภังคขณะ แตกาวลวงซึ่งอุปปาทขณะ,
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคต ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาว
ลวงอุปปาทขณะดวย.
ธรรมวารนิทเทส จบ
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ปุคคลธรรมวารนิทเทส
อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ :[๗๒] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดไมใชกําลังดับ จิตนั้นของ
บุคคลนั้นจักดับ ไมใชจักเกิด ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับไมใชจักเกิด. จิตนั้นของบุคคล
นั้นกําลังเกิด ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชจักดับจักเกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใด ไมใชจักดับ จักเกิด, จิตนั้นของ
บุคคลนั้นไมใชกําลังเกิด กําลังดับ ใชไหม ?
ไมมี.
อุปปาทปปนนวาระ :[๗๓] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
กําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในภังคขณะเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชกําลัง
เกิด, จิตในอุปปาทะขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังเกิดดวย.
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว, จิตที่เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชเกิด
ขึ้นแลวดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
นิโรธุปปนนวาระ :[๗๔] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้นแลว ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว, จิตนั้นของบุคคลนั้น

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 848

กําลังดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
กําลังดับ, จิตในภังคขณะเกิดขึ้นแลวดวย กําลังดับดวย.
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เกิดขึ้นแลว ใชไหม ?
จิตในอุปปาทะขณะไมใชกําลังดับ, แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้นแลว, จิตที่เปนอดีตและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังดับดวย ไมใช
เกิดขึ้นแลวดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคล
นั้นไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
ใช.
อุปปาทวาระ :[๗๕] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย
เกิด ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
ไมใช.
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จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
เคยเกิด ใชไหม ?
จิตในอดีตไมใชกําลังเกิด แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด, จิต
ในภังคขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะไมใชเคยเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังเกิด,
จิตในภังคขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชเคยเกิดดวยไมใชกําลังเกิดดวย.
จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด ใช
ไหม?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดของบุคคล ไมใชกําลังเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
จักเกิด ใชไหม ?
จิตในอนาคตไมใชกําลังเกิด, แตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด,
จิตในภังคขณะและจิตที่เปนอดีตไมใชกําลังเกิดดวย ไมใชจักเกิดดวย.
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ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังเกิด ใชไหม ?
จิตในอุปปาทะขณะไมใชจักเกิด แตจิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
เกิด, จิตในภังคขณะและจิตที่เปนอดีตไมใชจักเกิดดวย ไมใชกําลัง
เกิดดวย.
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิด, แตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด ใช
ไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด
ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
เกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอนาคตไมใชเคยเกิดแตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด จิต
ที่เปนปจจุบันไมใชเคยเกิดดวย ไมใชจักเกิดดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักเกิด, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเคยเกิด ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชจักเกิด แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิด, จิต
ที่เปนปจจุบันไมใชจักเกิดดวย ไมใชเคยเกิดดวย.
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นิโรธวาระ :[๗๖] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย
ดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
ดับ ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชเคย
ดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับ,
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคต ไมใชกําลังดับดวย ไมใชเคยดับ
ดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชกําลังดับ ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชเคยดับแตจิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังดับ, จิต
ในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมเคยดับดวย ไมใชกําลังดับดวย.
จิตใดของบุคคลใดกําลังดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใช
ไหม ?
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ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นกําลังดับ
ใชไหม ?
ไมใช.
จิตใดของบุคคลใดไมใชกําลังดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
ดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชกําลังดับ แตจิต
นั้นของบุคคลนั้นจักดับ, จิตที่เปนอดีตไมใชกําลังดับดวย ไมใชจักดับ
ดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักไมดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใช
กําลังดับ ใชไหม ?
จิตในภังคขณะไมใชจักดับ
แตจิตนั้นของบุคคลนั้นกําลัง
ดับ จิตที่เปนอดีตไมใชจักดับดวย ไมใชกําลังดับดวย.
จิตใดของบุคคลใดเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับ
ใชไหม ?
ไมใช.
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จิตใดของบุคคลใดไมใชเคยดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้นไมใชจัก
ดับ ใชไหม ?
จิตในอุปปาทขณะและจิตที่เปนอนาคตไมใชเคยดับ แตจิตนั้น
ของบุคคลนั้นจักดับ, จิตในภังคขณะไมใชเคยดับดวย ไมใชจกั ดับดวย.
ก็หรือวาจิตใดของบุคคลใดไมใชจักดับ, จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมใชเคยดับ ใชไหม ?
จิตที่เปนอดีตไมใชจักดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับ, จิต
ในภังคขณะไมใชจักดับดวย ไมใชเคยดับดวย.
ปุคคลธรรมวารนิทเทส จบ
มิสสกวารนิเทส
[๗๗] ในขอที่วา จิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยภาวะ
แหงตนในขอที่วา ในจิตใด และในจิตใดของบุคคลใด ทานแสดงไว
โดยอรรถอันเดียวกัน.
จิตมีราคะของบุคคลใด ฯลฯ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรรม ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
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อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม เหตุธรรม นเหตุ
ธรรม ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม. ธรรมเหลานี้ จนถึงสรณธรรม
และอรณธรรม ยอมถึงซึ่งความเปนยมก ๓ คือ มูลยมก จิตตยมก
ธรรมยมก.
มิสสกวารนิทเทส จบ
จิตตยมก จบ
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อรรถกถาจิตตยมก

มาติกาฐปนวาระ
บัดนี้ เปนวรรณา เนื้อความแหง จิตตยมก ที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงรวบรวมไวเปนเอกเทสหนึ่งตางหากดวยสามารถแหงธรรมทั้งหลายเหลานั้นนั่นแหละมีกุศลธรรมเปนตนที่ไดแสดงไวแลวในมูลยมก
แลวจึงแสดงตอจากอนุสยมก.
ในจิตตยมกนั้น เบื้องแรกพึงทราบบาลีววัตถาน กอน ในจิตตยมกนี้ มี ๒ วาระ คือ
มาติกาฐปนวาระ -- วาระอันวาดวยการตั้งมาติกา
ฐปตมาติกาวิสัชนาวาระ -- วาระอันวาดวยการวิสัชนมาติกา
ที่ตั้งไวแลว.
ในมาติกาฐปนวาระนั้น ในเบื้องตนมีสุทธิกมหาวาระอยู ๓
คือ : ๑

๒

๓

๑. การกําหนดหัวขอ.
๒. หัวขอ = อุเทส.
๓. นิทเทส.
* มาติกาฐปนวาระ คือ อุทเทส
วิสัชนาวาระ
คือ นิทเทส
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ปุคคลวาระ -- วาระอันวาดวยบุคคล
ธัมมวาระ -- วาระอันวาดวยธรรมะ
ปุคคลธัมมวาระ -- วาระอันวาดวยปุคคลธรรมวาระ
ในวาระทั้ง ๓ นัน้ วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิด
และการดับเปนตนไป โดยยกบุคคลขึ้นแสดง อยางนี้วา ยสฺส จิตฺต
อุปฺปชฺชติ น นิรุชฌฺติ แปลวา จิตของบุคคลใด กําลังเกิด มิใช
กําลังดับ ดังนี้เปนตน วาระนั้น ชื่อวา ปุคคลวาระ.
วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิดและการดับเปนตนไป
โดยยกธรรมเทานั้นขึ้นแสดง อยางนี้วา ย จิตฺต อุปฺปชฺชติ น
นิรุชฺฌติ แปลวา จิตใดกําลังเกิด มิใชกําลังดับ ดังนี้เปนตน วาระนั้น
ชื่อวา ธัมมวาระ.
วาระใดแสดงประเภทแหงธรรมมีการเกิดและการดับเปนตนของ
จิตเปนไป โดยยกบุคคลและธรรมขึ้นแสดง อยางนี้วา ยสฺส ย จิตฺต
อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ แปลวา จิตใดของบุคคลใด กําลังเกิด มิใช
กําลังดับ ดังนี้เปนตน วาระนั้น ชือ่ วา ปุคคลธัมมวาระ.
ตอจากนั้น อาศัยบท ๑๖ บท มีคําวา ยสฺส สราค จิตตฺ 
แปลวา จิตของบุคคลใดมีราคะ เปนตน จึงไดมิสสกวาระ ๔๘ วาระ
คือ :-
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ปุคคลวาระ
๑๖ วาระ
ธัมมวาระ
๑๖ วาระ
ปุคคลธัมมวาระ ๑๖ วาระ
มิสสกวาระเหลานี้แปลกออกไปดวย สราค บทเปนตน. มิสสกวาระ ๔๘
วาระ เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวเพียงบทตน คือ สราคบท
แลวทรงยอไว.
ตอจากนั้น อาศัยบทแหงอภิธรรมมาติกา ๒๖๖ บท โดยนัยวา
ยสฺส กุสลจิตฺต เปนตน จึงไดมิสสกวาระ ๗๙๘ วาระอีก คือ.ปุคคลวาระ
๒๖๖ วาระ
ธัมมวาระ
๒๖๖ วาระ
ปุคคลธัมมวาระ ๒๖๖ วาระ
วาระเหลานี้แปลกออกไปดวยกุศลบทเปนตน. แมวาระเหลานั้น พระองค
ก็ทรงแสดงเพียงบทตน คือ กุศลบทแลวทรงยอไวเหมือนกัน, ในจิตต
ยมกนี้มีบทปุจฉาวิสัชนาทํานองเดียวกัน บทเหลาใดไมประกอบดวยจิต
บทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเปนโมฆะปุจฉา.
ก็บรรดาวาระทั้ง ๓ เหลานั้น สุทธิกปุคคลมหาวาระ ซึ่ง
เปนวาระแรก มีอันตวาระ ๑๔ วาระ คือ.-
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๑. อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาระ (วาระวาดวยการปะปนกันแหงกาลของอุปาทะและนิโรธะ)
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 อุปชชมานะและนิโรธะ)
๘. อุปปชชมานุปปนนวาระ (วาระวาดวย อุปปชชมานะและอุปปนนะ)
๙. นิรุชฌมานุปปนนวาระ (วาระวาดวย นิรุชฌมา
นะและอุปปนนะ)
๑๐. อุปปนนุปปาทวาระ
(วาระวาดวย อุปปนนะ
และอุปปาทะ)
๑๑. อตีตานาคตวาระ
(วาระวาดวย อดีตและ
อนาคต)
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๑๒. อุปปนนุปปชชมานวาระ (วาระวาดวย อุปปนนะ
อุปปชชมานะ)
๑๓. นิรุทธนิรุชฌมานวาระ (วาระวาดวย นิรุทธะและ
นิรุธฌมานะ)
๑๔. อติกกันตกาลวาระ
(วาระวาดวย กาลที่กาว
ลวง)
บรรดา อันตรวาระ ๑๔ วาระ เหลานั้น ใน ๓ วาระเหลานี้ 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 วาระที่เหลือที่ทรงแสดงไวขางตน 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 ดวยประการฉะนี้.
ยมก ๑๒๖ ยอมมีในมหาวาระทั้ง ๓ คือ สุทธิกปุคคลวาระ สุทธิกธัมมวาระ สุทธิกปุคคลธัมมวาระ อนึ่ง ในสุทธิกปุคคลวาระ มีได
ฉันใด ในสุทธิกธัมมวาระ และสุทธิกปุคคลธัมมวาระ ก็มีไดฉันนั้น.
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บัณฑิตพึงทราบคําปุจฉาเปนทวีคูณแตยมก และอรรถเปนทวี
คูณแตปุจฉานั้น. ก็ในจิตตยมกนี้ มียมกหลายพัน โดยเอาวาระทั้ง 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 ดังนี้
บัณฑิตพึงทราบการกําหนดบาลีในจิตตยมกนี้กอน ดังพรรณนามา
ฉะนี้.
มาติกาฐปนวาระ จบ

วิสัชนาวาระ ( นิทเทส )
บัดนี้ เพื่อทรงวิสัชนาบทมาติกาโดยลําดับตามที่ตั้งไว พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงเริ่ม คําวา ยสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ
ตสฺส จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปชฺชติ แปลวา กําลังเกิด
เพราะถึงพรอมดวยอุปปาทขณะ. บทวา น นิรชุ ฺฌติ แปลวา มิใช
กําลังดับ เพราะยังไมถึงนิโรธขณะ. สองบทวา ตสฺส จิตฺตสฺส ความวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา จําเดิมแตนั้น จิตของบุคคลนั้น จักดับ
จักไมเกิดใชไหม ดังนี้. สองบทวา เตส จิตฺต ความวา อุปปาทขณะ
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แหงจุติจิตของดวงสุดทายของจิตทั้งหมด ของพระขีณาสพเหลาใด ผูมี
วัฏฏทุกขอันขาดแลว กําลังเปนไป จุติจิตนั้นนั่นแหละ ของพระขีณาสพเหลานั้น ชื่อวา กําลังเกิดเพราะถึงอุปาทะ มิใชกําลังดับเพราะ
ยังไมถึงภังคขณะ. แตบดั นี้ จิตของพระขีณาสพเหลานั้น ชื่อวา จักดับ
เพราะถึงภังคขณะ. ตอจากนั้น จิตอื่น ชื่อวา จักไมเกิดขึ้นเพราะมิได
ทําปฏิสนธิ. บทวา อิตเรส ไดแก จิตของพระเสกขะและปุถุชน
ที่เหลือเวนพระขีณาสพผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต. สองบทวา นิรุชฺฌิสฺสติ เจว อุปฺปชฺชิสฺสติ จ ความวา จิตนั้นใด ถึงอุปปาทขณะ
จิตนั้นนั่นแหละ จักดับไป. สวนจิตอื่น จักเกิดดวย จักดับดวย ใน
อัตภาพนั้น หรือวาในอัตตภาพอื่น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาจิตของพระขีณาสพนั้นนั่นแหละ. ในปุจฉาวิสัชนาที่ ๒
จึงตรัสวา อามันตา ดังนี้. สองบทวา นุปฺปชฺชติ นิรุชฺฌิสฺสติ
ไดแก ปจฉิมจิตของพระอรหันตในภังคขณะบาง จิตที่กําลังดับของบุคคล
ที่เหลือบาง. ก็จําเดิมแตจิตนั้นมา ใคร ๆ อาจกลาววา จิตของพระอรหันตจักไมดับกอน แตไมอาจกลาววาจักเกิด. ใคร ๆ อาจกลาววา
จิตของบุคคลที่เหลือ จักเกิด จักไมอาจกลาวา จักไมดับ. เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงปฏิเสธวา โน ดังนี้.
ในทุติยปญหา จิตของบุคคลใด จักไมดับ แตจักเกิด บุคคล
นั้นแหละมิไดมี เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงหามดวยคําวา นตฺถิ
( ปฏิกเขปวิสัชนา) ดังนี้.
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คําวา อุปฺปนฺน นี้ เปนชื่อของจิตที่ถึงพรอมดวยการเกิด อีก
อยางหนึ่ง เปนชื่อของจิตที่ถึงอุปาทะแลวยังไมดับไป. ในวาระนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาจิตที่ถึงพรอมดวยอุปาทะจึงตรัสวา อามันตา. คําวา เตส จิตฺต อุปฺปนฺน พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมาย
เอาจิตที่ตั้งอุปาทะแลวยังไมดับไป. คําวา อนุปปฺ นฺน ไดแก ยังไมถึง
อุปปาทะ. ในคําวา เตส จิตฺต อุปชฺ ฺชิตฺถ นี้ ความวา จิตของ
บุคคลทั้งหมดเปนปจจุบันขณะกอนนั่นแหละ ชื่อวา เคยเกิดแลว
เพราะลวงแลวซึ่งอุปาทขณะ.
คําวา อุปฺปชฺชิตฺถ เจว อุปฺปชฺชติ จ อธิบายวา ชื่อวา
อุปฺปชฺชิตฺถ เคยเกิด เพราะถึงแลวซึ่งอุปาทขณะ ชื่อวา อุปฺปชฺชติ
กําลังเกิด เพราะยังไมลวงอุปาทขณะ เพราะความที่บุคคลผูเขาถึง
นิโรธสมาบัติ จิตเคยเกิดขึ้นแลว ในกาลกอนแตนิโรธ (และ)
เพราะอสัญญสัตตบุคคล (จิต) เคยเกิดขึ้นแลวในสัญญีภพ.
คําวา อุปาทกฺขเณ อนาคตฺจ ไดแก จิตในอุปาทขณะ
และจิตในอนาคต.
วิสัชนาวาระ จบ
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อติกกันตกาลวาระ
ในอติกกันตกาลวาระ คําวา อุปฺปชฺชมาน ขณ ไดแก อุปาทขณะ. ในวาระนั้น อุปาทขณะ ไมชื่อวากําลังมีอยูแมก็จริง ถึงอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนั้นเพราะเปนขณะของจิตกําลังเกิด. คําวา
ขณ วีติกฺกนฺต อติกฺกนฺตกาล อธิบายวา ก็อุปาทขณะนั้นนั่นแหละ.
กาวลวงแลวไมนาน เปนจิตกาวลวงแลว จึงนับวามีกาลอันกาวลวงแลว
( อติกฺกนฺตกาล ). คําวา นิรุชฺฌมาน ขณ ไดแก นิโรธขณะ. ใน
คํานั้น นิโรธขณะไมชื่อวากําลังมีอยูแมก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ตรัสอยาง
นั้น เพราะเปนขณะของจิตที่กําลังดับ. คําวา ขณ วีติกฺกนฺต อติกฺกนฺตกาล ความวา พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามวา จิตของบุคคล
นั้น เปนจิตกาวลวงแมนิโรธขณะอยางนี้ยอมชื่อวา มีกาลกาวลวงแลว
ใชไหม. ในขอนั้น เพราะจิตในภังคขณะ กาวลวงอุปาทขณะแลว
นับวามีกาลกาวลวงแลว เมื่อจิตกาวลวงนิโรธขณะแลว ก็ยอ มชื่อวา มี
กาลกาวลวงแลว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงวิสัชนาวา ในภังค
ขณะ จิตกาวลวงอุปาทขณะ. แตไมกาวลวงภังคขณะ จิตที่เปนอดีต
กาวลวงอุปาทขณะดวย กาวลวงภังคขณะดวย ดังนี้.
ในการวิสัชนาปญหาที่ ๒ เพราะจิตในอดีตกาวลวงขณะ
แมทั้งสอง จึงชื่อวามีกาลกาวลวงแลว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา อตีต จิตฺต ดังนี้.
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ในการวิสัชนาปฏิโลมปญหา ก็เพราะจิตในอุปาทขณะและจิต
ในอนาคต เปนจิตกาวลวงขณะแมทั้งสอง* คืออุปาทขณะและภังคขณะ
แตไมชื่อวา มีกาลกาวลวงแลว เพราะความที่ขณะเหลานั้นยังไมกาว
ลวงไป ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อุปฺปาทกฺขเณ จิตฺต
อนาคต จิตตฺ  ดังนี้. ในการวิสัชนาปญหาที่สองปรากฏชัดแลว พึ่ง
ทราบเนื้อความในการวิสัชนาปญหาทั้งปวงแมในธัมมวาระ โดยอุบายนี้
แหละ.
ปุคคลธัมมวาระ ก็มีคติอยางธัมมวาระนั้นแหละ มิสสกวาระ
แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงยอไวเพียงหัวขอ โดยนัยวา
ยสฺส สราค จิตฺต เปนตน. สวนความพิสดาร บัณฑิตพึงทราบโดย
นัยที่กลาวในหนหลังนั้นแหละ. ก็ในวาระเหลานั้น ยอมมีปุจฉาเชน
เดียวกัน โดยที่เปนปญหาพึงใหพิสดาร อยางนี้วา ยสฺส สราค จิตฺต
อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ นุปฺปชฺชิสฺสติ
เปนตน แปลวา จิตมีราคะของบุคคลใด กําลังเกิด มิใชกําลังดับ จิตของ
*ขอความที่วา " เปนจิตกาวลวงขึน้ แมทั้งสอง แตไมชื่อวามีกาลกาวลวง
แลว " ใจความขัดกัน เพราะจิตในอุปาทขณะและจิตในอนาคต ยังไมกาวลวง
ขณะทั้งสอง คืออุปาทขณะและภังคขณะแตก็ตองแปลตามบาลีอรรถกถาหนา
๔๔๒ บรรทัดนี้ ๑๒ ทีว่ า อุปฺปาทกฺขเณ จ จิตฺต อนาคตฺจ จิตฺต อุโภป ขเณ
(พมาเพิ่ม ขณ ขางหลัง ขเณ ดวย ) วีตกิ ฺกนฺตี หุตฺวา อติกฺกนฺตถาล นาม
น โหติ
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บุคคลนั้นจักดับ จักไมเกิด ใชไหม. แตเพราะจิตมีราคะ. มิใชปจฉิม
จิต ฉะนั้น การวิสัชนาจึงชื่อวา ไมเหมือนกัน เพราะปญหาวา จิตมี
ระคะของบุคคลใด กําลังเกิด มิใชกําลังดับ จิตของบุคคลนั้น จักดับ จัก
ไมเกิด ใชไหม ดังนี้ ทานใหคําวิสัชนาวา โน ดังนี้ ดวยประการฉะนี้
วิสัชนาปญหานั้น ๆ พึงทราบตามความเหมาะสมกับปุจฉานั้น ฯ ดังนี้แล.
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 ?
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ? ไมใช
อัพยากตธรรม ไมชื่อวาอัพยากตะ ใชไหม ?
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ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม :[๘๐] กุศลชื่อวากุศลธรรมใชไหม ? ธรรมชื่อวาอกุศลธรรม
ใชไหม ?
กุศลชือ่ วากุศลธรรม 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 ?
ไมใชกศุ ล ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไม
ชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
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ไมใชอกุศล ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไม
ชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไม
ชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม
ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ไมใชอพั ยากตะ 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 ไมชอื่ วา
อกุศล ใชไหม ?
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ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไมชื่อวา
อัพยากตะ ใชไหม ?
สุทธธัมมมูลจักกวาระ อนุโลม :[๘๔] กุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ? ธรรมชื่อวาอกุศล ใชไหม ?
กุศลชือ่ วาธรรม 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 ?
ไมใชกศุ ล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไมชื่อวา
อัพยากตะ ใชไหม ?
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไมชื่อวา
กุศล ใชไหม ?
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ไมใชอกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไมชอื่ วา
อัพยากตะ ใชไหม ?
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ? ไมใชธรรม ไม
ชื่อวากุศล ใชไหม ?
ไมใชอพั ยากตะ 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.
ไมใชกศุ ลธรรม ไมชื่อวากุศล ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอกุศลธรรม ไมชื่อวาอกุศล ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตธรรม ไมชื่อวาอัพยากตะ ใชไหม ?
ใช.
ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม :[๘๘] กุศลชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอกุศลธรรม ใชไหม ?
อกุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอกุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือไมชื่อวาอกุศลธรรม.
กุศลชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
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ใช.
ธรรมชือ่ วาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
อัพยากตธรรมชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือไมชื่อวาอัพยากตธรรม.
อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
กุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย ชื่อวากุศลธรรม ธรรมที่เหลือไม
ชื่อวากุศลธรรม.
อกุศลชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
อัพยากตธรรมชื่อวาธรรมดวย ชือ่ วาอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือไมชื่อวาอัพยากตธรรม.
อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
กุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย ชื่อวากุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมชื่อวากุศลธรรม.
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อัพยากตะชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอกุศลธรรม ใชไหม ?
อกุศลธรรมชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอกุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือไมชื่อวาอกุศลธรรม.
ปทโสธนมูลจักกวาระ ปฏิโลม :[๘๙] ไมใชกุศล ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชกศุ ล 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.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชธรรม ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
สุทธธัมมวาระ อนุโลม :[๙๐] กุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
กุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวากุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือ ไมชื่อวากุศลธรรม.
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อกุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอกุศลธรรม ใชไหม ?
อกุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอกุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือ ไมชื่อวาอกุศลธรรม.
อัพยากตะชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
อัพยากตธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ ไมชอื่ วาอัพยากตธรรม.
สุทธธัมมวาระ ปฏิโลม :[๙๑] ไมใชกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมชื่อวากุศลธรรม และธรรมที่เหลือ
เวนกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวากุศลดวย ไมชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมชื่อวาอกุศลธรรม และธรรมที่
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เหลือ เวนอกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอกุศลดวย ไมชื่อวาธรรม
ดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม และธรรม
ที่เหลือ เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอัพยากตะดวย ไม
ชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
สุทธธัมมจักกวาระ อนุโลม :[๙๒] กุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอกุศลธรรม ใชไหม ?
อกุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอกุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือ ไมชื่อวาอกุศลธรรม.
กุศลชือ่ วาธรรม ใชไหม ?
ใช.
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ธรรมชือ่ วาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
อัพยากตธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ ไมชอื่ วาอัพยากตธรรม.
อกุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
กุศลธรรม ชื่อวา ธรรมดวย ชื่อวากุศลธรรม ธรรมที่เหลือ
ไมชื่อวากุศลธรรม.
อกุศลชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
อัพยากตธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ ไมชอื่ วาอัพยากตธรรม.
อัพยากตะชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ใช.
ธรรมชือ่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
กุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวากุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือ ไมชื่อวากุศลธรรม.
อัพยากตะชื่อวาธรรม ใชไหม ?
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ใช.
ธรรมชือ่ วาอกุศลธรรม ใชไหม ?
อกุศลธรรม ชื่อวาธรรมดวย ชื่อวาอกุศลธรรมดวย ธรรมที่
เหลือ ไมชื่อวาอกุศลธรรม.
สุทธธัมมจักกวาระ ปฏิโลม :[๙๓] ไมใชกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมชื่อวากุศลธรรม และธรรมทีเ่ หลือ
เวนกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวากุศลดวย ไมชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชกศุ ล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมชื่อวากุศลธรรม และธรรมทีเ่ หลือ
เวนกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวากุศลดวย ไมชื่อวา ธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมชอื่ วาอกุศลธรรม และธรรมที่เหลือ
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เวนอกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอกุศลดวย ไมชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอกุศล ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมชื่อวาอกุศลธรรม และธรรมที่
เหลือ เวนอกุศลดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอกุศลดวย ไมชื่อวาธรรม
ดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอัพยากตธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม และ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอัพยากตะดวย
ไมชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมใชชอื่ วากุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ไมใชอพั ยากตะ ไมชื่อวาธรรม ใชไหม ?
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมชื่อวาอัพยากตธรรม และ
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ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมชื่อวาอัพยากตะดวย
ไมชื่อวาธรรมดวย.
ไมใชธรรม ไมชื่อวาอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
นิทเทสวาระ จบ
ปณณัตติวาระนิทเทส จบ
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ปจจุปปนนวาระ
ใน
ปวัตติอุปปาทวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๙๔] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๙๕] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็กาํ ลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต กุศลธรรมกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ใน
ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต กุศลธรรมดวย อัพยากต
ธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลา
นั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. ในปญจโวการภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวยกําลัง
เกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๙๖] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อกุศลธรรมกําลังเกิด
แกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
ในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในปญจโวการ
ภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
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โอกาสวาระ อนุโลม :[๙๗] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
[๙๘] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิ
ก็ดี อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย กําลังเกิดในภูมินั้น.
[๙๙] อกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังเกิดในภูมินั้น แตอกุศล
ธรรมไมใชกาํ ลังเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย กําลังเกิดในภูมินั้น.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๐๐] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๑๐๑] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากต
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต กุศลธรรมกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น, ในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต กุศลธรรม
ดวย อัพยากตธรรมดวย กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
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กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมดวย
กุศลธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๐๒] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อกุศลธรรมกําลังเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต
อกุศลธรรมดวย อัพยากตธรรมดวยกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น ในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากต
ธรรมดวย อกุศลธรรมดวย กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๐๓] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะ
แหงจิตก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิต
ก็ดี เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี ผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย ไมใชกาํ ลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะ
แหงจิตก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปปยุตตจิต
ก็ดี เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี ผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมดวย กุศลธรรมดวยไมใชกําลังเกิดแก
บุคคล เหลานั้น.
[๑๐๔] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
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กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, เมื่อบุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ใน
อรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตก็ดี กุศลธรรมดวย อัพยากตธรรม
ดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น เมื่อ
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตก็ดี อัพยากตธรรมดวย
กุศลธรรมดวยไมใชกําลังเกิดแก บุคคลเหลานั้น.
[๑๐๕] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น เมือ่ บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ใน
อรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี อกุศลธรรมดวย อัพยากต ธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล
ก็ดี ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี อัพยากตธรรมดวย
อกุศลธรรมดวย ไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๑๐๖] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด อกุศลธรรมก็ไม
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๐๗] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
กําลังเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
[๑๐๘] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
กําลังเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๑๐๙] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี, ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 891

เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต
ภูมิก็ดี อกุศลธรรมดวย กุศลธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๑๐] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบคุ คลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี อกุศลธรรม
ดวย อัพยากตธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แกกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต
อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
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ในภูมินั้น.
[๑๑๑] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายอยูก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี อกุศลธรรม
ดวย อัพยากตธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แกอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะ
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตก็ดี
อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
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อตีตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๑๒] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๑๓] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
เกิดบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๑๔] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 894

โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๑๕] กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็เคยเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๑๖] กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมินั้น แตกศุ ลธรรม
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย เคยเกิดในภูมินั้น.
[๑๑๗] อกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคย
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยเกิดในภูมินั้น แตอกุศล
ธรรมไมใชเคยเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย เคยเกิดในภูมินั้น.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๑๘] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด กุศลธรรมก็
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไม
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคลนอกจากนี้ คือผูเกิดอยู
ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมดวย กุศลธรรม
ดวย เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๑๙] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูนินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
๑

๑. โลภชวนะดวงที่ ๒.
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เมื่อจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้นแตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
บุคคลนอกจากนี้ คือ ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๒๐] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แกกศุ ลธรรมไมใชเคยแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือผูเกิดอยูในจตุโวหารภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย เคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๒๑] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
๑

๑. ทุติยจิต คือ ปฐมภวังค.
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ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไม
ใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๑๒๒] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๑๒๓] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น 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, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรม
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแก
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๒๘] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน ( ผูเขาถึงซึ่ง ) สุทธาวาสภูมิ กุศลธรรม
ดวย อัพยากตธรรมดวย ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๒๙] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยา๑

๒

๑. โลภชวนะดวงที่ ๒. ๒. ทุติยจิต คือ ปฐมภวังค.
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กตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน ( เขาถึงซึ่ง ) สุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรม
ดวย อัพยากตธรรมดวย ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
อนาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๓๐] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางจิตใด กุศลธรรมจัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลอื่นนอกจากนี้ กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดแก
บุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด} กุศลธรรมก็จักเกิดแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
[๑๓๑] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมไมใชจกั เกิดแก
บุคคลเหลานั้น, บุคคลอื่นนอกจากนี้ อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรม
ดวย จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๑๓๒] อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ก็ดี อัพยากตธรรม
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
๑

๑. ยสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อคฺคมคฺค - อรหัตมรรคที่เกิดตอจากโวทานในมรรค
วิถี.
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บุคคลอื่นนอกจากนี้ อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดแก
บุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๓๓] กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็จักเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็จักเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๓๔] กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็จักเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมินั้น แตกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย จักเกิดในภูมินั้น.
[๑๓๕] อกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็จักเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิอัพยากตธรรมจักเกิดในภูมินั้น แตอกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดในภูมินั้น.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๓๖] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลเหลาใดจักได
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคล
อื่นนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิ
ก็ดี กุศลธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
๑

๑. จิตใด - โวทานจิตในอรหัตมรรควิถี.
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[๑๓๗] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งลายก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลอื่นนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมดวย กุศลธรรมดวย จักเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๓๘] อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อัพยากตธรรมจักเกิด
๑

๒

๑. ขณะที่อรหัตมรรคกําลังเกิด.
๒. โวทานจิต ในอรหัตมรรควิถี.
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แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น, บุคคลอื่นนอกจาก คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมดวย อกุศลธรรมดวย จักเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๓๙] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
อกุศลธรรมดวย กุศลธรรมดวย ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๑๔๐] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
๑

๑. จิตใด - โวทานจิต ในอรหัตมรรควิถี.
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บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักเกิดแก
บุคคลเหลานั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศลธรรมดวย อัพยากตธรรมดวย ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๔๑] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใด อกุศลธรรมไมใช
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต อกุศลธรรมดวย อัพยากตธรรมดวย
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็จักไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
๑

๑

๑. จุติจิตของพระอรหันต.
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โอกาสวาระ ปจจนิก :[๑๔๒] กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๔๓] กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไม
ใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๑๔๔] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๑๔๕] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใด อกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันต
ทั้งหลายก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมดวย
กุศลธรรมดวย ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๔๖] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากต
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลผูเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคล
ผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศลธรรมดวย อัพยากตธรรมดวย ไมใช
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๔๗] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในระหวางแหงจิตใดก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคลผูถึง
พรอมดวยปจฉิมจิต อกุศลธรรมดวย อัพยากตธรรมดวย จักไมเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ปจจุปปนนาตีตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๔๘] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
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เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมก็เคยเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๑๔๙] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศล
ธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต
อัพยากตธรรมก็เคยเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
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[๑๕๐] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
เคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต
อัพยากตธรรมก็เคยเกิด อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๕๑] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, ฯลฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๕๒] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้น ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมก็เคยเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๕๓] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรม
ก็เคยเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๕๔] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรม
ก็เคยเกิด อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแตบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๕๕] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไม
ใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๑๕๖] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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เคยเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๑๕๗] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๑๕๘] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯลฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๑๕๙] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
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กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น แตอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อทุติยจิต
กําลังเปนไปอยูแกสุทธาวาสพรหมก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๖๐] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไม
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ กุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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[๑๖๑] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะของ
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ปจจุปปนนานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๖๒] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรม
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา
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นั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิของบุคคลนอกนี้ กุศลธรรมก็กําลัง
เกิด อกุศลธรรมก็จัดเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิดแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศล
ธรรมก็จักเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๑๖๓] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
จักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น
แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหง
กุศลจิต อัพยากตธรรมก็จักเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา
นั้น.
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[๑๖๔] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
จักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แต
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
จิต อัพยากตธรรมก็จักเกิด อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๖๕] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, ฯลฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๖๖] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมกําลัง
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เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้
กุศลธรรมก็กําลังเกิด อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมก็จักเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๖๗] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลัง
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็จักเกิด กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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[๑๖๘] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต
อัพยากตธรรมก็จักเกิด อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๖๙] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติก็ดี บุคคลผูเกิด
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
แตอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
ก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกาํ ลังเกิด
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อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นถึง อกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใด
จักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิด กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๑๗๐] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผู
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
[๑๗๑] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นแตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแก
บุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๑๗๒] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯลฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๑๗๓] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใด
จักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกาํ ลังเกิด อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันต
ทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักเกิด กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบคุ คลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๗๔] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศล
กรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๗๕] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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อตีตานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๗๖] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด
แกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
นอกนี้ กุศลธรรมก็เคยเกิด อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๗๗] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยเกิด แตอัพยากตธรรมไมใชจกั เกิด, บุคคลนอกนี้ กุศลธรรมก็เคยเกิด อัพยากตธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
๑

๑. อรหัตมรรคจักเกิดตอจากโวทานจิตในอรหัตมรรควิถี.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น, ใชไหม ?
ใช.
[๑๗๘] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจกั เกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
นอกจากนี้ อกุศลธรรมก็เคยเกิด อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลา
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๗๙] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, ฯลฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๘๐] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น บุคคลนอกนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมก็เคยเกิด อกุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรทก็
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคย
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูใน
จตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็จักเกิด
กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๘๑] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
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ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมก็เคยเกิด อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิด
อยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็จักเกิด กุศลธรรมก็เคยเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๘๒] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยปจฉิมจิต อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็เคยเกิด อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยู
ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็จักเกิด อกุศลธรรมก็เคยเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๘๓] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
[๑๘๔] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 930

เคยเกิด.
[๑๘๕] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม.
เคยเกิด.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๑๘๖] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๑๘๗] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, แตอกุศลธรรมจัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ กุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูนินั้น แตกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ อกุศลธรรมก็ไมใชจัก
เกิด กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๘๘] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
[๑๘๙] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักเกิด.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด อกุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
อุปปาทวาระ จบ
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๒. นิโรธวาระ
ปจจุปปนนวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๑๙๐] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
[๑๙๑] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะ
แหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ กุศลธรรมก็กําลังดับ อัพยากตธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหง
วิปปยุตตจิในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต
ในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมก็กาํ ลังดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแก
บุคคลเหลานั้น.
[๑๙๒] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ อกุศลธรรมกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ใน
ภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิอกุศลธรรมก็กําลังดับ อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศล
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมก็กําลังดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับ
แกบุคคลเหลานั้น.
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โอกาสวาระ อนุโลม :[๑๙๓] กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลังดับใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๑๙๔] กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กาํ ลัง
ดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลังดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญญจโวการภูมิ
ก็ดี อัพยากตธรรมก็กําลังดับ กุศลธรรมก็กําลังดับในภูมินั้น.
[๑๙๕] อกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กาํ ลัง
ดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น แตอกุศล
ธรรมไมใชกาํ ลังดับในภูมินั้น ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญญจโวการภูมิ
ก็ดี อัพยากตธรรมก็กําลังดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับในภูมินั้น.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๑๙๖] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๑๙๗] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ กุศลธรรมก็กําลัง
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ดับ อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิตในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมก็กําลังดับ กุศลรรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๑๙๘] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ อกุศลธรรมกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิ อกุศลธรรมก็
กําลังดับ อัพยากตธรรมก็กําลังดับ ก็บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศล
วิปปยุตตจิตในปวัติติกาลก็ดี อัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
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ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมก็กําลังดับ
อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๑๙๙] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา
นั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหง
จิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตและ
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลัง
ดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้น แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหง
จิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตและ
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง
ดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๐๐] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี
ในภังคขณะแหงกุศล
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
กําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะ
แหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ
แกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๐๑] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากต
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมด
กําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไม
ใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมใชกําลัง
ดับแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๐๒] กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใช
กําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 940

ใช.
[๒๐๓] กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
กําลังดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๒๐๔] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
กําลังดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๐๕] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ใน
อุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
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กุศลวิปปยุตตจิตและอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตและกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๐๖] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกาลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกาลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวา อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมใชกําลัง
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกศุ ลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๐๗] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงกุศล
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ใน
ภังคขณะกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวา อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิตในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมใชกําลัง
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลา
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นั้นในภูมินั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
จิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น.
อตีตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๐๘] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๐๙] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ใช.
[๒๑๐] อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น 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 ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็เคยดับในภูมินั้น.
[๒๑๓] อกุศลธรรมเคยดับในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น, แตอกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็เคยดับ อกุศลธรรมก็เคยดับในภูมินั้น.
ปุคคลโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๑๔] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูใน
สุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือ
บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี
อกุศลธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๑๕] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
ก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
๑

๑. อนาคามิผล ๑ ที่เกิดอยูใ นสุทธาวาสภูมิ คือในขณะที่ถึงพรอมดวยการเกิดขึ้น
แหงกุศลจิตตดวงที่ ๒ ไดแตภวนิกันติโลภชวนะดวงที่ ๒.
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[๒๑๖] อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส
ภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้น.
ในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิด
อยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็เคยดับ อกุศลธรรมก็เคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๑๗] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็ไม
ใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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[๒๑๘] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไม
ใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๒๑๙] อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็ไม
ใชเคยดับแกบุคคลนั้น 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, อัพยากตธรรมก็
ไมใชเคยดับในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๒๓] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้นแตอกุศลธรรม
เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแก
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับ อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๒๔] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับ แกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับ
อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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[๒๒๕] อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชเคยดับ
แกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
อนาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๒๖] กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี
กุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลนอกจากนี้
กุศลธรรมก็จักดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็จักดับแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๒๗] กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล
เหลานั้น, บุคคลนอกจากนี้ อัพยากตธรรมก็จักดับ กุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลเหลานั้น.
[๒๒๘] อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
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บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อัพยากตธรรมจักดับ
แกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
นอกจากนี้ อัพยากตธรรมก็จักดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลา
นั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๒๒๙] กุศลธรรมจักดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๓๐] กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใจก็ดี กุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเ กิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมก็จักดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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[๒๓๑] กุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคล
นอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็จักดับ กุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
[๒๓๒] อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พะอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
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แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคลนอกจากนี้
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็จักดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๓๓] กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น
แกกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ กุศลธรรมก็ไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๓๔] กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหันตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี กุศลธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล
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เหลานั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมก็ไมใชจักดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๓๕] อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๓๖] กุศลธรรมไมใชจักดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
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ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๓๗] กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะ
แหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ กุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๓๘] กุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคล
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังค
ขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมก็ไมใชจักดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจัก
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๓๙] อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ปจจุปปนนาตีตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๔๐] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรม
ก็เคยดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๔๑] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 960

ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๔๒] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
เคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบคุ คลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมก็เคยดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๒๔๓] กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
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ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๔๔] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหง
กุศลจิต อกุศลธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น.
[๒๔๕] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
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เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็เคย
ดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๔๖] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมก็เคยดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๔๗] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๒๔๘] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม.
เคยดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็ไม
ใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๒๖๙] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๕๐] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
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ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๕๑] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น แต
อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น, เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแก
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๕๒] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใช
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง) สุทธาวาสภูมิ
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กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๕๓] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง)
สุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชเคย
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ปจจุปนนานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๕๔] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้ กุศลธรรมก็กําลังดับ อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังดับแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรม
ก็จักดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
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[๒๕๕] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมกิ ็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็จักดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๔๖] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรม
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ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น ในภังคขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมก็จักดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๒๕๗] กุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๕๘] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้ กุศลธรรมก็กําลัง
ดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
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แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะ
แหงกุศลจิต อกุศลธรรมก็จักดับ กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
[๒๕๙] กุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดีบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมก็จักดับ
กุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๖๐] อกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลกรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลแหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรม
ก็จักดับ อกุศลธรรมก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๖๑] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักดับ
แกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักได
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๖๒] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะ แหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรม
ไมใชกําลังดับ อัพยาธรรมกตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
๑

๑. จุติจิตของพระอรหันต ๑๓ ดวง, ดวงใดดวงหนึ่ง.
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[๒๖๓] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น แต
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมไมใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๖๔] กุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๖๕] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ-
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นั้น แตอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักได
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี บุคคลผูเกิด
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมไมใชจักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้นก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับ
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๖๖] กุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใช
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กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง
ดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น, ใชไหม ?
ใช.
[๒๖๗] อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชกําลังดับแกก็บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมก็ไม
ใชกําลังดับ อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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อตีตานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๖๘] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี กุศลธรรมเคยดับ
แกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
นอกจากนี้ กุศลธรรมเคยดับ อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยดับแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๖๙] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลนอกนี้ กุศลธรรมเคยดับ อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๗๐] อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลนอกจากนี้ อกุศล
ธรรมเคยดับ อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๒๗๑] กุศลธรรมเคยดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๗๒] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี กุศลธรรมเคยดับ
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมเคยดับ อกุศลธรรมก็จักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลกรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลกรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดในสุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมจักดับ กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๗๓] กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
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ปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมเคยดับ อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา
นั้น แตกศุ ลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอก
จากนี้ บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใ นปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๗๔] อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยดับ อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๗๕] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
[๒๗๖] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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เคยดับ.
[๒๗๗] อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับ แกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๗๘] กุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๗๙] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมจัก
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ กุศลธรรมไมใชเคยดับ อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ อกุศลธรรมไมใชจัก
ดับ กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๘๐] กุศลธรรมไมใชเคยดับแกบคุ คลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
[๒๘๑] อกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
นิโรธวาระ จบ
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ปวัตติอุปปาปาทนิโรธวาระ
ปจจุปปนนวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๒๘๒] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๒๘๓] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๒๘๔] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ไมใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมใช.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๒๘๕] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๘๖] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็กําลังดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดในภูมินั้น.
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[๒๘๗] อกุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
กําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมกําลังดับในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็กําลังดับ อกุศลธรรมก็กําลังเกิด.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๒๘๘] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๒๘๙] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ไมใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
[๒๙๐] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็กําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมใช.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๒๙๑] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคล
ผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชดับแกบคุ คลเหลานั้น.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นแตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคล
ผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชกาํ ลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๒๙๒] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหง
กุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก
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บุคคลเหลานั้น แตกศุ ลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น.
[๒๙๓] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยู
ก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะ
แหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิด
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี
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อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้น.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๒๙๔] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๒๙๕] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
กําลังดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๒๙๖] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชกําลังดับในภูมินั้น ใชไหม ?
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กําลังดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๒๙๗] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น, ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงอกุศลจิต กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
ในอุปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง
เกิด อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น, ใน
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ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
ก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมก็ไมใชกาํ ลังดับ
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๙๘] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
อัพยากตธรรมกาลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลเหลานั้น
ทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,
กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิต
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ในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็ไมใชกาํ ลังดับ กุศลธรรมก็ไมใชกําลัง
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๒๙๙] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,
อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาลก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตอัพยากตธรรมกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลเหลานั้น
ทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมไมใชกําลังดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิดอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงกุศลจิตและอกุศลจิตในอรูปภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็ไมใชกําลังดับ อกุศลธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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อตีตวาระ (ในอุปปาทนิโรธ)
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๓๐๐] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๐๑] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๐๒] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
เคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคย
เกิดแกบุคคลนั้น 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 ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น แตกศุ ลธรรม
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็เคยเกิดในภูมินั้น.
[๓๐๕] อกุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยเกิด
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมเคยดับในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิ
ก็ดี อัพยากตธรรมก็เคยดับ อกุศลธรรมก็เคยเกิดในภูมินั้น.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๐๖] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยู แกบุคคลผูเกิดอยูใน
สุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือ
บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยดับ กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๐๗] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากต-
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ธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็เคยดับ กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๐๘] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด อกุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลา
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นั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวภารภูมิก็ดี อัพยากตธรรมก็เคยดับอกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๓๐๙] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,
อกุศลธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๓๑๐] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๓๑๑] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๓๑๒] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใช
เคยดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๑๓] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
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, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น,
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดอยู
ใน (เขาถึง) สุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
กุศลธรรมไมใชเคยเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศล
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๑๖] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง ) สุทธาวาสภูมิ กุศลธรรม
ไมใชเคยเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๑๗] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน ( เขาถึง ) สุทธาวาสภูมิ อกุศลธรรมไมใช
เคยเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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อนาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๓๑๘] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด, กุศลธรรม
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลนอกจากนี้ กุศลธรรมจักเกิด อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลา
นั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็จักเกิดแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๑๙] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็จักเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมไมใชจักเกิดแก
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บุคคลเหลานั้น, บุคคลนอกจากนี้ อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๒๐] อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อัพยากตธรรมจัก
ดับแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลนอกจากนี้ อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคล
เหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๓๒๑] กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็จักดับใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็จักเกิดในภูมิ
นั้น ใชไหม ?
ใช.
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[๓๒๒] กุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับ
ในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากธรรมจักดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็จักเกิดในภูมิ
นั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมจักดับในภูมินั้น แตกศุ ลธรรม
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็จักเกิดในภูมินั้น.
[๓๒๓] อกุศลธรรมจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับ
ในภูมินั้นใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็จักเกิดใน
ภูมินั้น ใชไหม ?
ในอสัญญสัตตภูมิ อัพยากตธรรมจักดับในภูมินั้น แตอกุศล
ธรรมไมใชจกั เกิดในภูมินั้น, ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี
อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็จักเกิดในภูมินั้น.
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ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๒๔] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด, กุศลธรรม
จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ
ก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมจักเกิด อกุศลธรรมก็จัก
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็จัก
เกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๒๕] กุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชจกั เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,

พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๒ - หนาที่ 1004

บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๒๖] อกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้
คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเ กิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๓๒๗] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็ไม
ใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี อกุศลธรรมไมใชจกั ดับ กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบคุ คลเหลานั้น.
[๓๒๘] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล
เหลานั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมไมใชจักเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไม
ใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๒๙] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใช
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จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมไมใชจักเกิด อัพยากตธรรมก็ไม
ใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๓๓๐] กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใช
จักดับในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๓๑] กุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไม
ใชจักดับในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใช
จักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
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[๓๓๒] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็
ไมใชจักดับในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไม
ใชจักเกิดในภูมินั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๓๓] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันต
ทั้งหลายก็ดีบุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชจัก
ดับ กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๓๔] กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยา-
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ธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมไมใชจักเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๓๕] อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมไมใชจักเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับ
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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ปจจุปปนนาตีตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๓๓๖] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เลย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมเคยดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๓๗] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็เคย
ดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
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กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุคลจิต
อัพยากตธรรมเคยดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๓๘] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
เคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้น แต
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมเคยดับ อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๓๓๙] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
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ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๔๐] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลจิต อกุศลธรรมเคยดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
[๓๔๑] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
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เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรม
เคยดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๔๒] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็เคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชกําลัง
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต อัพยากตธรรมเคยดับ อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๓๔๓] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไม
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ใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๓๔๔] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
[๓๔๕] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๓๔๖] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๓๔๗] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
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ธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น แตอกุศลธรรมเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อทุติยจิต
กําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชเคย
ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๔๘] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูกําลังเกิดอยูใน (เขาถึง) สุทธาวาสภูมิ กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๔๙] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมเคยดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูใน (เขาถึง) สุทธาวาสภูมิ
อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ปจจุปปนนานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๓๕๐] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
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ในอุปปาทขณะแกอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรม
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลา
นั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้ กุศลธรรมกําลัง
เกิด อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิดแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติ อยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อกุศลธรรมจักดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๕๑] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็กําลังเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมจักดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๕๒] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็กําลัง
เกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิต
อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๓๕๓] กุศลธรรมกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๕๔] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
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ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมกําลัง
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิตของบุคคลนอกนี้ กุศลธรรมกําลังเกิด อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต
กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลจิต อกุศลธรรมจักดับ กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
[๓๕๕] กุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็กําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรม
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จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงกุศลจิต อัพยากตธรรมจักดับ
กุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๕๖] อกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็กําดับเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกศุ ลธรรมไมใชกําลังเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงอกุศลจิตอัพยากตธรรม
จักดับ อกุศลธรรมก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๓๕๗] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
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อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แต
อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี กุศลธรรมไมใชกาํ ลังเกิด อกุศลธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบคุ คลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
กําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใด
จักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรมไมใชจกั ดับ กุศลธรรมก็ไมใชกาํ ลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.
[๓๕๘] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แต
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
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กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๕๙] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยู
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แต
อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้น,
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา
นั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ ปจจนิก :[๓๖๐] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
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ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๓๖๑] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น แตอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหง
อรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใดในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรมไมใชกําลังเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมกําลังเกิดแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักได อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิต
นั้นก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรมไมใชจักดับ
กุศลธรรมก็ไมใช กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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[๓๖๒] กุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมไมใช
กําลังเกิด อัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๖๓] อกุศลธรรมไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิตก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อกุศลธรรม
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมจักตับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมไมใช
กําลังเกิด อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูนิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ใช.
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อตีตานาคตวาระ
ปุคคลวาระ อนุโลม :[๓๖๔] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็จักดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด
แกบุคคลเหลานั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล
นอกจากนี้ กุศลธรรมเคยเกิด อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิดแก
บุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
[๓๖๕] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด,
อัพยากตธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น.
บุคคลนอกจากนี้
กุศลธรรมเคยเกิด อกุศลธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็เคยเกิด
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
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[๓๖๖] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรมก็
จักดับแกบุคคลนั้นใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลนอกจากนี้
อกุศลธรรมเคยเกิด อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็เคยดับ
แกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ใช.
โอกาสวาระ อนุโลม :[๓๖๗] กุศลธรรมเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม :[๓๖๘] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด
แกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบคุ คลเหลา
นั้นในภูมินั้น บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี
ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด อกุศลธรรมก็จักดับแก
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
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ก็หรือวาอกุศลธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็
เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
อกุศลธรรมจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคย
เกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูใน
จตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมจักดับ
กุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๖๙] กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินนั้ ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับก็บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี กุศลธรรมเคยเกิด อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลเหลา
นั้นในภูมินั้น แตกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
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บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
[๓๗๐] อกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอัพยากตธรรมไมใชจกั ดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ คือบุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใน
ปญจโวการภูมิก็ดี อกุศลธรรมเคยเกิด อัพยากตธรรมก็จักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรม
ก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
ก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลนอกนี้ คือบุคคลผูเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี ผูเกิดอยูใ นปญจโวการภูมิก็ดี อัพยากตธรรมจักดับ อกุศลธรรมก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น
ในภูมินั้น.
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ปุคคลวาระ ปจจนิก :[๓๗๑] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็ไมใช
เคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
[๓๗๒] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, กุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
[๓๗๓] อกุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด, อัพยากตธรรม
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
ไมมี.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใด, อกุศลธรรมก็
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
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โอกาสวาระ ปจจนิก :[๓๗๔] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ
ปุคคโลกาสวาระ ปจจนิก :[๓๗๕] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศล
ธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปอยูแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ
กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตอกุศลธรรม
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ
กุศลธรรมไมใชเคยเกิด อกุศลธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นใน
ภูมินั้น.
ก็หรือวาอกุศลธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรม
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี พระอรหันตทั้งหลายก็ดี
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี อกุศลธรรมไมใช
จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น
แตกุศลธรรมเคยเกิดแกบุคคล
เหลานั้นในภูมินั้น บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ อกุศลธรรมไมใช
จักดับ กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.
[๓๗๖] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยา-
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กตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, กุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
[๓๗๗] กุศลธรรมไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, อัพยากตธรรมก็ไมใชจักดับแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
จักดับ.
ก็หรือวาอัพยากตธรรมไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, อกุศลธรรมก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
เคยเกิด.
อุปปาทนิโรธวาระ จบ
ปวัตติวาระ จบ
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ภาวนาวาระ
[๓๗๘] บุคคลใดกําลังเจริญกุศลธรรมอยู, บุคคลนั้นชื่อวา
กําลังละอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาบุคคลใดกําลังละอกุศลธรรม, บุคคลนั้นชื่อวากําลัง
เจริญกุศลธรรมอยู ใชไหม ?
ใช.
บุคคลใดไมใชกําลังเจริญกุศลธรรมอยู, บุคคลนั้นไมชื่อวากําลัง
ละอกุศลธรรม ใชไหม ?
ใช.
ก็หรือวาบุคคลใดไมใชกําลังละอกุศลธรรม,
บุคคลนั้นไม
ชื่อวากําลังเจริญกุศลธรรมอยู ใชไหม ?
ใช. ฯ ล ฯ
ภาวนาวาระ จบ
ธัมมยมก จบ
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อรรถกถาธัมมยมก
บัดนี้ เปนวรรณนา ธัมมยมก ที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้ง
มาติกาแหงธรรมทั้งหลาย มีกุศลเปนตนเหลานั้นนั่นแหละที่แสดงไว
ในมูลยมกแลวแสดงตอจากจิตตยมก.
ในธัมมยมกนั้น พึงทราบการกําหนดพระบาลีตามนัยที่กลาวไว
ในขันธยมก ก็ในขันธยมกนั้น มี ๓ มหาวาระ มีปณณัตติวาระ
เปนตน และมีอันตรวาระที่เหลือ มีอยูโดยประการใด, ในธรรมยมก
ก็มีโดยประการนั้น
แตในธรรมยมกนี้พงึ ทราบวาทานเรียกปริญญาวาระวา ภาวนาวาระ เพราะพระบาลีอาคตสถานวา โย กุสลธมฺม ภาเวติ โส
อกุสลฺธมฺม ปชหติ - บุคคลใดเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นชื่อวาละ
อกุศลธรรมหรือ ?
ในภาวนาวาระนั้น อัพยากตธรรมเปนธรรมที่บุคคลไมควร
เจริญดวย ไมควรละดวย เพราะเหตุนั้นทานจึงไมยกบทนั้นขึ้นแสดง
ก็ในปณณัตติวาระในธรรมยมกนี้ พึงทราบการนับยมกในวาระ ๔ เหลา
นี้ คือ ปทโสธนวาระ ปทโสธนมูลจักกวาระ สุทธธัมมวาระ
สุทธธัมมมูลจักกวาระ ดวยอํานาจแหงธรรมทั้งหลาย มีกุศลธรรม
เปนตน
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สวนในปณณัตติวาระนิทเทส พระองคตรัสวา อามนฺตา เพราะ
ความที่แหงกุศลทั้งหลายเปนกุศลธรรมโดยแนนอน ในปญหาที่วา กุศล
ชื่อวากุศลธรรม หรือ ? ดังนี้ แมในคําวิสัชชนาที่เหลือก็นัยนี้ คํา
วิสัชนาที่วา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ ไมชื่อวาอกุศล แตชื่อวาธรรม
อธิบายวา ธรรมทั้งหลายที่เหลือไมเปนอกุศล แตเปนธรรม พึงทราบ
คําวิสัชชนาทั้งหมดโดยนัยนี้.
ก็ในอนุโลมนัยแหงบุคคลวาระ ปจจุบันกาลในปวัตติวาระนี้
ยมก ๓ อยาง คือ ยมกที่มีกุศลธรรมเปนมูล ๒ อยาง มีอกุศลธรรม
เปนมูล ๑ อยางยอมมีในปญหาวา กุศลธรรมยอมเกิดแกบคุ คลใด
อกุศลธรรมก็ยอมเกิดแกบุคคลนั้นใชไหม ? ก็หรือวา อกุศลธรรม
ยอมเกิดแกบคุ คลใด กุศลธรรมยอมเกิดแกบุคคลนั้นใชไหม ?
ดังนี้.
ในปฏิโลมนัยก็ดี ในวาระทั้งหลายมีโอกาสวาระเปนตนก็ดี ก็
นัยนี้ บัณฑิตพึงทราบการนับยมก ดวยอํานาจแหงยมกทั้งหลาย ๓ อยาง
ในวาระทั้งปวง ในปวัตติวาระนี้อยางนี้.
ก็ในการวินิจฉัยเนื้อความในปวัตติวาระพึงทราบลักษณะนี้ ดัง
ตอไปนี้.
ในปวัตติวาระแหงธรรมยมกนี้ คําวา อุปฺปชฺชนติ - ยอมเกิด
นิรุชฺฌนฺติ - ยอมดับ ในอุปปาทและนิโรธวาระเหลานี้ ยอมไดกุศล
ธรรมและอกุศลธรรมในปวัตติกาลเทานั้นโดยแนนอน ยอมไมไดจุติ
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และปฏิสนธิกาล แตวาอัพยากตธรรมยอมไดในกาลทั้ง ๓ คือ ปวัตติ
จุติ และปฏิสนธิ.
ลักษณะใดยอมไดในที่ใด ๆ พึงทราบคําวินิจฉัยของลักษณะนั้น
ในที่นั้น ๆ อยางนี้.
พึงทราบนัยมุขในการวินิจฉัยนั้นดังนี้:- คําปฏิเสธวา โนไมใช พระองคทรงกระทําแลวเพราะความไมบังเกิดขึ้น ในขณะเดียว
กันของกุศลและอกุศล.
คําวา อพฺยากโต จ ทานกลาวแลวดวยอํานาจแหงรูปที่มีจิตเปน
สมุฏฐาน.
ปญหาวา กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด นี้ ทานกลาว
หมายเอาอสัญญีภพ เหตุนั้นในปญหานี้ทานจึงทําคําวิสัชนาวา อามนฺตา
-ใช แมในคําวา ยอมเกิดขึ้น นี้ ทานก็กลาวหมายเอาอสัญญีภพ
นั่นแหละ แตกระทําการหามวา ไมมี เพราะความไมมีแหงที่อันไม
บังเกิดขึ้นแหงอัพยากตธรรมทั้งหลาย หมายความวา อัพยากตธรรม
เกิดไดในทุกภูมิ.
คําวา ทุติเย อกุสเล - ครั้นเมื่ออกุศลดวงที่สอง ไดแก
ชวนะจิตดวงที่สองในนิกันติชวนะที่บังเกิดขึ้นแลว เพราะยินดีซึ่งภพ.
คําวา ทุติเจ จิตฺเต วตฺตมาเน - ครั้นเมื่อจิตดวงที่สอง
เปนไปอยู ไดแกครั้นเมื่อภวังคจิตอันเปนจิตดวงที่สอง แตปฏิสนธิจิต
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เปนไปอยู อีกอยางหนึ่ง คําวา ทุติเย จิตฺเต วตฺตมาเน ไดแก
ครั้นเมื่ออาวัชชนจิตในภวนิกันติชวนะ ไดแก เปนไปอยู เพราะกระทํา
ซึ่งภวังคกับปฏิสนธิใหเปนอยางเดียวกันดวยอํานาจของวิบากจิต จริงอยู
อาวัชชนะจิตนั้นชื่อวา ทุติยจิต - จิตดวงที่สอง นับแตวบิ ากจิต
เพราะความที่แหงอาวัชชนะจิตนั้น เปนกิริยาจิตในอัพยากตชาติ หมาย
ความวา อาวัชชนะจิตเปนจิตคนละชาติกับวิบาก.
คําวา ยสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อคฺคมคฺค ทานกลาว
หมายเอาโวทานจิต.
คําวา กุสลา ธนฺมา อุปฺปชฺชิสสฺ นฺติ ทานกลาวหมายเอา
ธรรมทั้งหลาย คือ มรรคอันเลิศเหลานั้น.
ปญหาวา ยสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อคฺคมคฺค ปฏิลภิสฺสนฺติ ตสฺส จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ ทานกลาวดวยอํานาจของ
การเกิดขึ้นแหงโวทานจิตนี้ ก็ลกั ษณะนี้ยอมไดแมในอุปปาทขณะแหง
โอริมจิต ไดแก จิตดวงกอน แตโวทานจิตนั้น อันเกิดขึ้นแลวดวย
อาวัชชนะจิตเดียวกันแหงการเกิดของโวทานจิตนั้น.
แมในนิโรธวาระ ทานกลาวแลววา โน - ไมใช เพราะความ
ที่กุศลและอกุศลไมดับพรอมกัน พึงทราบคําวินิจฉัยในที่ทั้งปวงโดย
นัยมุขนี้ ดวยประการฉะนี้.
อรรถกถาธรรมยมก จบบริบูรณ

