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พระอภิธรรมปฎก
เลมที่ ๔
กถาวัตถุ ภาคที่ ๑
๑

ขอนอบนอมแด
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น

มหาปณณาสก
มหาวรรค
ปุคคลกถา
นิคคหะ ๘
อนุโลมปญจกะ
[๑] สกวาที ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
๑. คัมภีรที่ ๕ บาลีเลมที่ ๓๗
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ส. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทาน
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ หากวาทานหยั่งเห็นบุคคลโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะ
ใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเปนบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด.
อนุโลมปญจกะ จบ
๑. สัจฉิกัตถะ สภาวะทีจ่ ริงแท.
๒. ปรมัตถะ อรรถอันยิ่ง อันอุดม อันไมตองยึดถือดวยอาการมีการฟงตามกัน
๑

๒

๓

มาเปนตน ทั้งนี้ หมายถึงสภาวธรรมที่จําแนกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ รวม ๕๗ อยาง.
๓. นิคคหะ การขม การปราบปราม.
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาปญจปกรณ
อรรถกถากถาวัตถุ
อารัมภกถา
พระสัมมาสัมพุทธะผูเปนศาสดาของชาว
โลกพรอมทั้งเทวโลก ผูห าบุคคลอื่นเปรียบ
มิได ผูอันหมูแหงทวยเทพยกยองแลว ทรง
ประทับนั่ง ณ เทวโลก. พระองคทรงเปนผู
ฉลาดในบัญญัติทั้งปวง ทรงเปนอุตตมบุคคล
ในโลก ครั้นตรัสคัมภีรปุคคลบัญญัติอันแสดง
ถึงบัญญัติจบลงแลว จึงทรงแสดงกถาวัตถุ
ปกรณโดยความเปนเรื่องแหงถอยคํา มีเรื่อง
บุคคลเปนตนอันใดไวแลวโดยสังเขป.
บัดนี้ ลําดับแหงการสังวรรณนาเนื้อ
ความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวแลวใน
สุราลัยเทวโลกโดยการเริ่มตั้งไวแตเพียงหัวขอ
นั่นแหละ อันพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจา
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จําแนกแลวในมนุษยโลกนั้นถึงพรอมแลว
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักพรรณนากถาวัตถุปกรณนั้น ขอทานทั้งหลายผูมีจิตตั้งมั่น จง
สดับตรับฟงพระสัทธรรมนั้นเทอญ.

นิทานกถา
ความยอวา ในที่สุดลงแหงการแสดงยมกปาฏิหาริย พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาจําพรรษา ณ แทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสนที่โคนไม
ปาริชาติในเทวนคร ทรงกระทําพระมารดาใหเปนองคพยานตรัสอยู
ซึ่งพระอภิธรรมกถาแกเทวบริษัท ครั้นทรงแสดงปกรณธัมมสังคณี
ได ๑๐๐ ป พวกภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ อันผิดจากพระธรรมวินัย คือ :๑. ภิกษุเก็บเกลือเหลือไวในกลักสําหรับฉันกับอาหาร เห็นวา
สมควร.
๒. ภิกษุฉันอาหารเมื่อตะวันบาย ๒ นิ้ว เห็นวาสมควร.
๓. ภิกษุหามภัตแลวเขาไปในละแวกบาน แลวฉันภัตที่ไมทํา
วินัยกรรมกอน หรือไมเปนเดนภิกษุไข เห็นวาสมควร.
๔. ภิกษุอยูในอาวาสเดียวกันจะแยกทําสังฆกรรม เห็นวา
สมควร.
๕. ภิกษุทําอุโบสถไมรอฉันทานุมัติ เห็นวาสมควร.
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๖. ขอปฏิบัติที่อุปชฌายอาจารยเคยประพฤติมาผิดถูกอยางไร
ประพฤติตาม เห็นวาสมควร.
๗. ภิกษุหามภัตแลวฉันนมสดที่ยังไมแปรเปนนมสม เห็นวา
สมควร.
๘. ภิกษุดื่มสุราออน ๆ เห็นวาสมควร.
๙. ภิกษุใชผานิสีทนะที่ไมมีชาย เห็นวาสมควร.
๑๐. ภิกษุรับหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไวเพื่อตน เห็นวา
สมควร.
พระยสเถระผูเปนบุตรของพราหมณ ชื่อวา กากัณฑกะ ฟงวัตถุ
๑๐ ประการนั้นแลว ไดถือเอาพระเจาอโศกราช ผูเปนโอรสของพระเจาสุสุนาคะ ใหเปนพระสหาย แลวคัดเลือกพระเถระ ๗๐๐ รูป ใน
จํานวนภิกษุ ๑,๒๐๐,๐๐๐ รูป คือ ๑๒ แสน ย่ํายีวัตถุ ๑๐ ประการ
เหลานั้นแลวก็ยกสรีระ คือ พระธรรมวินัยขึ้นสังคายนา.
ก็ภิกษุวัชชีบุตร มีประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป ถูกพระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายขมขูแลว คือติเตียนแลว จึงแสวงหาพวก ครั้นได
พวกที่เปนทุพพลวะ อันสมควรแกตนก็จัดตั้งสํานักตระกูลอาจารยใหม
ชื่อวา มหาสังฆิกะ แปลวา พวกมาก ตระกูลอาจารย ๒ พวกอื่น
อีกเกิดขึ้น คือ โคกุลิกะ และ เอกัพโยหาริกะ ซึ่งแตกแยกมาจาก
ตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะนั้น. ตระกูลอาจารย ๒ พวกอื่นอีก คือ
บัญญัตติวาทะ และพหุลยิ ะ ซึ่งมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา พหุสสุติกะ
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แตกแยกมาจากนิกายโคกุลิกะ. อาจริยวาท อืน่ อีกชื่อวา เจติยวาท
เกิดขึ้นแลวในระหวางนิกายพหุลิยะนั้น นั่นแหละ. ในรอยแหงปที่ ๒
คือ ภายในพระพุทธศักราช ๒๐๐ ป ตระกูลอาจารยทั้ง ๕ ตระกูล
เกิดขึ้นจากตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะดวยประการฉะนี้. ตระกูลอาจารย
ทั้ง ๕ เหลานั้น รวมกับมหาสังฆิกะเดิม ๑ ก็เปน ๖ ตระกูลดวยกัน.
ในรอยแหงปที่ ๒ นั้น นั่นแหละ อาจริยวาท ทั้ง ๒ คือ มหิสาสกะ และวัชชีปุตตกะเกิดขึ้น แตกแยกมาจากเถรวาท. ในบรรดา
อาจริยวาททั้ง ๒ นั้น อาจริยวาททั้ง ๔ คือ :- ธัมมุตตริยะ ๑ ภัทรยานิกะ ๑ ฉันนาคาริกะ ๑ สมิติยะ ๑ เกิดขึ้นเพราะแตกแยกมาจาก
นิกายวัชชีปตุ ตกะ. ในรอยแหงปที่ ๒ นั่น นั่นแหละ อาจริยวาท ๒
พวก คือ :- สัพพัตถิกวาทะ และ ธัมมคุตติกะ เกิดขึ้นเพราะการ
แตกแยกมาจากตระกูลอาจารยมหิสาสกะอีก. นิกายชื่อวา กัสสปกะ
เกิดขึ้นเพราะแตกแยกจากตระกูล สัพพัตถิกวาทะอีก. เมื่อนิกายกัสสปกะทั้งหลายแตกกันแลวก็เปนเหตุใหนิกายชื่อวา สังกันติกะอื่นอีกเกิด
ขึ้น เมื่อนิกายสังกันติกะทั้งหลายแตกกันแลว นิกายชื่อวา สุตตวาทะก็
เกิดขึ้น. อาจริยวาท ๑ นิกายเหลานี้เกิดขึ้นแลว เพราะแตกแยกมา
จากเถรวาทอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. อาจริยวาท ๑๑ นิกายเหลานี้
รวมกับเถรวาทเดิมก็เปน ๑๒ นิกาย.
ในรอยแหงปที่ ๒ คือ ภายในพระพุทธศักราช ๒๐๐ ป อาจริยวาทคือ ลัทธิแหงอาจารย ทั้งหมดรวม ๑๘ นิกาย คือ ๑๒ นิกาย
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ที่แยกมาจากเถรวาทเหลานี้ และนิกายอาจริยวาท ๖ ที่แตกแยกมา
จากตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะทั้งหลาย ฉะนี้แล.
คําวา นิกาย ๑๘ นิกายก็ดี ตระกูลอาจารย ๑๘ ตระกูลก็ดี
เปนชื่อของนิกายที่กลาวมาแลวเหลานั้น นั่นแหละ. อนึ่งบรรดานิกาย
๑๘ นิกายเหลานั้น ๑๗ นิกาย บัณฑิตพึงทราบวา เปนนิกายที่แตกแยก
กันมา สวนเถรวาท บัณฑิตพึงทราบวา เปนนิกายที่ไมแตกกัน.
(โปรดดูแผนผังความเปนมา ดังตอไปนี้ :- )
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แผนผังแสดงนิกายสงฆในศตวรรษที่ ๓

เถรวาท
มหิสาสกะ
สัพพัตถิกวทะ
กัสสปกะ
สังกันติกะ
สุตตวาทะ

วัชชีปุตตกะ
ธัมมุตตริยะ สมิติยะ
ฉันนาคาริกะ
ภัทรยานิกะ

มหาสังฆิกะ
โคกุลิกะ

เอกัพโยหาริกะ

ปณณัตติวาทะ พหุลิยะ
เจติยวาทะ

๑. ภิกษุผูลามกทั้งหลาย ผูเปนชาววัชชีบุตร ผูเปนอธรรมวาที ถูกพระเถระ ผู
เปนธรรมวาที ทั้งหลายขับออกแลว ไดพวก
อืน่ จึงตั้งคณาจารยใหม.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 9

๒. ภิกษุ เหลานั้นมีประมาณหมืน่ รูปได
ประชุมกันรวบรวม
คือทําการรอยกรอง
พระธรรมวินัย เพราะฉะนั้น การรอยกรอง
พระธรรมวินัยนี้ ทานจึงเรียกวา "มหาสังคีติ"
แปลวา การรอยกรองใหญ.
๑. ภิกษุประมาณหมื่นรูปเหลานั้นในที่นี้หมายถึงภิกษุวัชชีบุตร แตในที่บาง
แหงกลาววาเปนภิกษุพวกพระมหาเทพ ซึ่งใหกําเนิดนิกายมหาสิงฆิกวาที ปราวน
ยอวา พระมหาเทพเปนบุตรพอคาขายเครื่องหอมในแควนอวันตี ทานอุปสมบท
ที่เมืองปาฏลีแควนมคธ เปนผูเรียนพระไตรปฎกแตกฉาน วันหนึ่ง ถึงวาระที่ทาน
จะแสดงปาฏิโมกข ทานไดเสนอความเห็น ๕ ขอ คือทิฏฐิ ๕ ขอ ตอทีป่ ระชุม
สงฆ ดังนี้ :๑. พระอรหันตอาจถูกมารยั่วยวนในความฝนได.
๒. พระอรหันตยังมีอัญญาณ.
๓. พระอรหันตยังมีความสงสัย.
๔. พระอรหันตจะตองรูวาตนไดมรรคผลตองอาศัยผูอื่นอีก.
๕. มรรคผลเกิดขึ้นอาศัยเปลงคําวา ทุกขหนอ ๆ
ขอเสนอของทานนี้ บางพวกไมเห็นดวยจึงทําสังฆกรรมไมได ครัน้ ทราบถึง
พระเจากาลาโศกราช ๆ ก็เสด็จมาหามมิใหเกิดการแตกแยกกัน พระมหาเทพจึง
ชี้ขาดโดยใหระงับอธิกรณ ดวยมติของที่ประชุมสงฆ ในที่สดุ ฝายพระมหาเทพ
ชนะเพราะมีพวกมาก ฝายที่ไมเห็นดวยนั้นเปนฝายเถรวาท ตอมาพวกมหาเทพ
ไดจัดการทําสังคีติดวยสงฆหมูใหญ จึงเรียกวา มหาสังคีติ และตอมานิกาย
นี้เกิดแตกกันอีก.
๑
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๓. ภิกษุทั้งหลายผูทํามหาสังคีติ ไดทํา
ความขัดแยงไวในพระศาสนา ทําลายสังคายนาเดิม แลวทําการรวบรวมธรรมวินัยไวเปน
อีกอยางหนึ่ง.
๔. ภิกษุเหลานั้นไดแตงพระสูตรที่สังคายนาไวแลวใหเปนอยางอื่น และทําลาย
อรรถและธรรมในพระวินัยในนิกายทั้ง ๕ ดวย.
๕. อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมรูแมซึ่งธรรม
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวโดย
ปริยายและทั้งโดยนิปปริยาย ไมรูอรรถที่พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําไวแลวและทั้งไมรู
จักอรรถที่ควรแนะนํา.
๖. ภิกษุเหลานั้น ๆ ไดกําหนดอรรถ
ไวเปนอยางอื่นจากอรรถที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวโดยหมายเอาอยางหนึ่ง ไดยังอรรถ
มากมายใหพินาศไปเพราะฉายาแหงพยัญชนะ .
๑

๑. บาลีวา "พยฺชนจฺฉายาย" มีความหมายเปน ๒ นัย คือ พยฺชน+
ฉายา ก็ได พยฺชน+อจฺฉายาย ก็ได นัยแรกแปลวา เพราะเงาพยัญชนะ หรือ
เพราะรูปพยัญชนะ นัยหลังแปลวา เพราะไมมีพยัญชนะ เพราะไมมีรูปพยัญชนะ
เพราะไมรุงโรจนในพยัญชนะ เพราะไมฉลาดในพยัญชนะ.
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๗. ภิกษุเหลานั้นละทิ้งพระสูตรบางอยาง
และพระวินัยอันลึกซึ้งเสีย แลวแตงพระสูตร
เทียม พระวินัยเทียมทําใหเปนอยางอื่น.
๘. คัมภีรบริวารอัตถุธาระก็ดี อภิธรรมทั้ง
๖ ปกรณก็ดี ปฏิสัมภิทานิทเทสก็ดี ชาดกบาง
สวนก็ดี.
๙. คัมภีรมีประมาณเทานี้ ถูกภิกษุเหลานั้นจําแนกไวตาง ๆ กันแลวแตงใหเปนอยาง
อื่นทั้ง นาม ลิงค บริขาร และอากัปปกรณียะ.
๑๐. ภิกษุผูเปนหัวหนาคณะ ผูมีวาทะ
อันแยกกันแลว ผูทํามหาสังคีติเหลานั้นไดพา
กันละทิ้งซึ่งความเปนปกตินั้นเสียแลวแตงให
เปนอยางอื่น.
๑๑. ก็โดยการเรียนแบบอยางแหงภิกษุ
เหลานั้น ไดมีลัทธิอันแตกแยกกันขึน้ มากมาย และภายหลังแตกาลนั้นมาไดเกิดแตกแยกกันขึ้นในมหาสังฆิกะนั้น ดังนี้คือ :๑๒. ภิกษุผูมหาสังฆิกะไดแตกแยกกัน
เปน ๒ พวก คือ เปนโคกุลิกะพวกหนึง่ เปน
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เอกัพโยหาริกะพวกหนึ่ง ตอมาอีกนิกาย
โคกุลิกะแตกกันออกเปน ๒ พวก คือ :๑๓. เปนนิกายพหุสสุติกะพวกหนึ่ง เปน
นิกายบัญญัติพวกหนึ่ง แตนิกายเจติยะนั้น
แตกแยกมาจากพวกมหาสังคีติไดเปนอีกพวก
หนึ่ง.
๑๔. ก็นิกายทั้ง ๕ เหลานี้ทั้งหมดมีมูล
มาจากพวกทํามหาสังคีติที่ทําลายอรรถและ
ธรรม และทําลายการสงเคราะหธรรมวินัยบาง
อยาง.
๑๕. ภิกษุเหลานั้นละทิ้งคัมภีรบ างคัมภีร
และกระทําใหเปนอยางอื่นทั้ง นาม ลิงค
บริขาร และอากัปปกรณียะ.
๑๖. อนึ่ง ในเถรวาทผูบริสุทธิ์ เหลา
ภิกษุผูละทิ้งปกติภาวะและกระทําใหเปนอยาง
อื่นนั้น ไดเกิดการแตกแยกกันขึ้นอีก ดังนี้
คือ :๑๗. เปนมหิสาสกะพวกหนึ่ง เปนวัช
ชีปุตตกะพวกหนึ่ง สําหรับพวกวัชชีปุตตกะ
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นั้นไดแตกแยกออกไปอีก ๔ พวก คือ:๑๘. ธัมมุตตริกะ ๑. ภัทรยานิกะ ๑.
ฉันนาคาริกะ ๑. สมิติยะ ๑. ในกาลตอมา
พวกมหิสาสกะแตกแยกกันเปน ๒ พวกอีก
คือ :๑๙. เปนพวกสัพพัตถิกวาทะ และ
ธัมมคุตตวาทะ สําหรับสัพพัตถิวาทะยังแตก
ออกเปนนิกายกัสสปกะ ตอมานิกายกัสสปกะ
แตกแยกเปนนิกายสังกันติกวาทะ.
๒๐. ตอมาสังกันติกวาทะแตกกันเปน
สุตตวาที ไดแตกแยกกันมาโดยลําดับดังนี้
วาทะ คือนิกาย เหลานี้ทงั้ ๑๑ นิกายแตก
แยกออกไปจากเถรวาททั้งสิ้น.
๒๑. ภิกษุเหลานั้นทําลายทั้งอรรถและ
ธรรม ทําการรวบรวมอรรถธรรมไวบางอยาง
และไดทอดทิ้งคัมภีรบางคัมภีร ทั้งกระทําให
เปนอยางอื่น.
๒๒. ตลอดทั้ง นาม ลิงค บริขาร และ
อากัปปกรณียะ ไดพากันละทิ้งความเปนปกติ
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เสียแลว.
๒๓. นิกายที่แตกแยกกัน ๑๗ นิกาย
นิกายที่ไมแตกแยกกันมี ๑ นิกาย คือเถรวาท
รวมนิกายทัง้ หมดเปน ๑๘ นิกาย อีกอยาง
หนึ่งทานเรียกวา ตระกูลอาจารย ๑๘ ตระกูล.
๒๔. คําสั่งสอนของพระชินะเจาเปน
ของบริสุทธิบ์ ริบูรณไมยงิ่ ไมหยอน เปนหลัก
มั่นคงสูงสุดของเถรวาททั้งหลาย ราวกะตนไม
ใหญ ชื่อวา นิโครธ ฉะนั้น.
๒๕. นิกายที่เหลือ คือนอกจากเถรวาท
เกิดขึ้นแลวเปนดุจกาฝากเกิดอยูที่ตนไม นิกายที่แตกแยกกันมาทั้ง ๑๗ นิกายานี้ ไมมใี น
รอยปแรก แตในระหวางรอยปที่ ๒ คือภายใน
พระพุทธศักราช ๒๐๐ ป ไดเกิดขึ้นแลวใน
ศาสนาของพระชินะพุทธเจา ดวยประการ
ฉะนี้แล.
อนึ่ง อาจริยวาท ๖ แมอื่นอีก คือ ๑.
เหมวติกะ ๒. ราชคิริกะ ๓. สัทธัตถิกะ ๔.
ปุพพเสลิยะ ๕. อปรเสลิยะ ๖. วาชิริยะ
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เกิดขึ้นแลวในกาลอัน ๆ อีก อาจริยวาท
เหลานั้น พระคันถรจนาจารยทานไมประสงค
จะกลาวไวในที่นี้.

พระราชาผูทรงธรรม
ก็พระราชาผูทรงตั้งอยูในธรรมทรงพระนามวา พระเจาอโศก ผูมี
ศรัทธาอันไดเฉพาะแลวในพระพุทธศาสนาแหงนิกายอาจริยวาททั้ง ๑๘
นิกายที่มีมาในกาลกอน จึงทรงสละพระราชทรัพยวันละหาแสนทุก ๆ
วัน คือเพื่อบูชาพระพุทธเจา ๑ แสน เพื่อบูชาพระธรรมเจา ๑ แสน
เพื่อบูชาพระสังฆเจา ๑ แสน เพื่ออาจารยของพระองค ชื่อวานิโครธเถระ ๑ แสน และเพื่อใหสําเร็จประโยชนจากยารักษาโรค ที่ประตู
ทั้ง ๔ อีก ๑ แสน ไดใหลาภสักการะอันมากมายเปนไปในพระพุทธศาสนาแลว. เดียรถียทั้งหลาย คือ นักบวชนอกพระพุทธศาสนาไดเปน
ผูเสื่อมจากลาภสักการะทั้งปวง ไมไดอะไรเลยโดยที่สุด แมแตอาหาร
หรือผาสําหรับปกปดรางกาย เมื่อพวกเขาตองการลาภสักการะอยู จึงพา
กันไปบวชในสํานักพระภิกษุทั้งหลายและแลวก็แสดงทิฏฐิ คือ ความเห็น
ของตน ๆ วา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา
ดังนี้ แมเมื่อเขาเหลานั้นไมไดการบรรพชาตามประสงค เขาก็พากัน
โกนผม นุง หมผากาสาวพัสตรเอาเองนั่นแหละ ไดพากันเที่ยวไปใน
วิหารทั้งหลาย และไดเขาไปสูทามกลางสงฆในกาลเปนที่กระทําซึ่งอุโบสถกรรมเปนตน. พวกเดียรถียเหลานั้น แมถกู ภิกษุสงฆติเตียนอยูโดย
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ธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน คือ คําสั่งสอนของพระศาสดา ก็ไม
อาจตั้งอยูในขอปฏิบัติอันสมควรแกพระธรรมวินัยได กลับยังเสนียด
มลทินและเสี้ยนหนามมากมายใหเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ บาง
พวกก็บําเรอไฟ บางพวกก็ยางตนในความรอน ๕ อยาง บางพวกก็แหงน
หนาตามดูพระอาทิตยเรื่อยไป บางพวกก็คิดมุงมาดวา เราจักทําลาย
ธรรมและวินัยของพวกทาน ดังนี้ ตางก็พากันพยายามแลวโดยอาการ
นั้น ๆ. ในกาลครั้งนั้น พระภิกษุสงฆไมยอมทําอุโบสถและปวารณารวม
กับพวกเดียรถียเหลานั้น. ในอโศการามขาดอุโบสถกรรมไปถึง ๗ ป.
พระราชาแมทรงพยายามอยูดวยความปรารถนาวา เราจักใหสงฆกระทํา
อุโบสถกรรมดวยพระราชอาชญา ก็ไมอาจเพื่อกระทําได. ครั้นเมื่อ
พวกภิกษุมิใชนอย ถูกอํามาตยผูเปนพาล ผูเห็นผิดประหารชีวิตแลว
ความเรารอนก็ไดเกิดแกพระราชาผูทรงธรรม. พระองคเปนผูปรารถนา
เพื่อจะระงับความเดือดรอนอันนั้น และเสนียดมลทินที่เกิดขึ้นในพระศาสนานั้น จึงตรัสถามพระสงฆวา ใครหนอเปนผูสามารถในคดีนี้
ทรงสดับวา ขาแตมหาราช พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ไดทรงรับสั่งให
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาจากอโธคงคาบรรพตตามคําของสงฆ ได
เปนผูหมดความสงสัยดวยอานุภาพของพระเถระที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย
จึงตรัสถามความรําคาญใจของพระองค ไดยังความวิปฏิสารใหสงบระงับ
ลงแลว. แมพระเถระก็อยูกับพระราชาในพระราชอุทยานนั่นแหละ ได
ใหพระราชาศึกษาลัทธิสมัยตลอด ๗ วัน.
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กุสโลบายการคัดเลือกลัทธิที่เปนธรรมวาที
พระราชาผูมีลัทธิที่ทรงศึกษาเสร็จแลว ก็รับสั่งใหภกิ ษุสงฆ
ทั้งหลายมาประชุมกันในอโศการามในวันที่ ๗. แลวทรงรับสั่งใหกั้นมาน
เปนกําแพงรอบดาน และทรงประทับนั่งภายในกําแพงมาน ทรงให
รวมภิกษุทั้งหลายผูมีลัทธิอยางเดียวกันใหอยูเปนพวก ๆ และรับสั่งให
ภิกษุเขาไปเฝาทีละพวก ๆ แลวรับสัง่ ถามวา ภนฺเต กึวาที สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร ?
ลําดับนั้น พวกสัสสตวาที คือ ผูมีวาทะวา อัตตาและโลกเที่ยง
ก็ทูลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา มีวาทะวา อัตตาและโลกเที่ยง.
พวก เอกัจจสัสสตทิฏฐิ คือ พวกที่มีความเห็นวา บางอยาง
เที่ยง ก็ทูลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา มีวาทะวา เที่ยงแตบางอยาง.
พวก อันตานันติกทิฏฐิ คือ พวกที่มีความเห็นวา โลกมีที่สุด
ก็มี ไมมีที่สดุ ก็มี ก็ทลู วา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา
โลกมีที่สุด และไมมีที่สุด.
พวก อมราวิกเขปกาทิฏฐิ คือ พวกที่มีความเห็นวา มีวาทะดิ้น
ไดไมตายตัว ก็ทลู วา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะดิ้นไดไม
ตายตัว.
พวก อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ คือ พวกที่มีความเห็นวา อัตตา
และโลกเกิดขึ้นเอง ก็ทลู วา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา
อัตตาและโลกเกิดขึ้นเอง.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 18

พวก สัญญีวาทะ คือ พวกที่มคี วามเห็นวา อัตตามีสัญญา ก็
ทูลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา อัตตามีสัญญา.
พวก อสัญญีวาทะ คือ พวกทีม่ ีความเห็นวา อัตตาไมมีสัญญา
ก็ทูลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา อัตตาไมมีสัญญา.
พวก เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ คือ พวกที่มคี วามเห็นวา อัตตา
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ก็ทูลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงมีวาทะวา อัตตามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
พวก อุจเฉทวาทะ คือ พวกทีม่ ีความเห็นวา ขาดสูญ ก็ทูลวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา ขาดสูญ.
พวก ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ คือ พวกที่มีความเห็นวา นิพพานมีในทิฏฐธรรม ก็ทลู วา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะวา
นิพพานมีในทิฏฐธรรม. พวกที่มีวาทะวา นิพพานมีในทิฏฐธรรม
หรือ นิพพานปจจุบันนี้ พวกเขายอมบัญญัติศัพทวา นิพพานปจจุบัน
เปนธรรมอยางยิ่ง ของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ คือ:๑. สมณะ หรือ พราหมณบางพวกมีทิฏฐิวา อัตตภาพนี้ตอง
บริบูรณพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้ง ๕ จึงบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปน
ธรรมอยางยิ่งได.
๒. บางพวกมีทิฏฐิวา อัตภาพที่บรรลุปฐมฌาน จึงบรรลุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได.
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๓. บางพวกมีทิฏฐิวา อัตภาพที่บรรลุทุติยฌาน จึงบรรลุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได.
๔. บางพวกมีทิฏฐิวา อัตภาพที่บรรลุตติยฌาน จึงบรรลุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได.
๕. บางพวกมีทิฏฐิวา อัตภาพที่บรรลุจตุตถฌาน ไมมีสุข
และทุกขมีแตอุเบกขา อันเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ จึงบรรลุนิพพาน
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได.
พระราชาทรงทราบวา " พวกนี้ เปนอัญญเดียรถียไมใชพระภิกษุ" เพราะพระองคไดทรงศึกษาลัทธิมากอนนั่นแหละ จึงทรงพระราชทานผาขาวแกพวกเดียรถียเหลานัน้ ใหสึกไปเสีย. อัญญเดียรถีย
ทั้งหมดที่สึกออกไปมีถึง ๖๐,๐๐๐ คน.
พระราชารับสั่งใหภิกษุพวกอื่นเขาเฝา แลวรับสั่งถามวา ขาแต
ทานผูเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีวาทะอยางไร ? ขอถวาย
พระพร พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนวิภัชชวาที เมือ่ ภิกษุ
ทั้งหลายทูลอยางนี้แลว พระราชาจึงตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
วา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนวิภัชชวาทีหรือ ? พระเถระทูลวา
ใชแลว มหาบพิตร.
ลําดับนั้น พระราชารับสั่งวา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์แลว ขอภิกษุสงฆจงทําอุโบสถเถิด ทรงพระราชทาน
อารักขาแลวเสด็จเขาสูพระนคร. พระสงฆไดพรอมเพรียงประชุมกัน
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ทําอุโบสถแลว. ในสันนิบาตนั้นไดมีภิกษุสงฆถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ รูป.

พระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระ แสดงกถาวัตถุ
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เมื่อจะหามวัตถุทั้งหลายที่เกิดขึ้น
แลวในครั้งนั้นและเรื่องที่จะเกิดขึ้นในกาลตอไป จึงจําแนกมาติกาที่
พระตถาคตทรงตั้งไวแลว ดวยสามารถแหงนัย ที่พระศาสนาทรงประทานไว แลวก็นําพระสูตร ๑,๐๐๐ คือ พระสูตร ๕๐๐ สูตร สําหรับ
สกวาทะ คือ วาทะของตน และพระสูตร ๕๐๐ สูตร สําหรับปรวาทะ
คือ วาทะของผูอื่น แลวไดภาษิตกถาวัตถุปกรณ ซึ่งมีลักษณะอันกวาง
ใหญไพศาล ย่ํายีปรัปปวาทะ คือ การโตแยง หรือการขัดแยงของผู
อื่น นี้ในสมาคมนั้น.
ลําดับนั้น ทานไดคัดเลือกเอาภิกษุสงฆทั้งหลาย ผูทรงปริยัติ
คือ พระไตรปฎกและผูแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณ จํานวน ๑,๐๐๐ รูป
ในจํานวนภิกษุ ๖,๐๐๐,๐๐๐ รูป กระทําตติยสังคีติ คือการรอยกรอง
พระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ ชําระลางมลทินในพระศาสนาเหมือนกับ พระมหากัสสปเถระ และพระยศเถระสังคายนาพระธรรมวินัย ฉันนั้น.
ในปฎกทั้ง ๓ นัน้ เมื่อทานสังคายนาพระอภิธรรมปฎก ทาน
ไดยกกถาวัตถุปกรณนี้ขนึ้ สงเคราะห ตามที่ทานไดภาษิตไวแลว.
เตน วุตฺต ดวยเหตุนั้น พระคันถรจนาจารย จึงกลาวไววา:-

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 21

พระสัมมาสัมพุทธะ ผูเปนศาสดาของ
โลก พรอมทั้งเทวโลก ผูฉลาดในบัญญัติ
ทั้งปวง เปนบุคคลผูสูงสุด ไดทรงแสดงกถา
วัตถุปกรณ โดยความเปนเรื่อง แหงกถา
ทั้งหลาย มีปุคคลกถาเปนตน อันใดไวโดย
สังเขป บัดนี้ ถึงลําดับการสังวรรณนากถาวัตถุปกรณที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวแลว
โดยการตั้งไวแตเพียงมาติกา ณ สุราลัยเทวโลก อันพระโมคคัลลบุตรติสสเถระจําแนก
ในมนุษยโลกนั้นแลว ฉะนั้น ขาพเจาจัก
พรรณนาคัมภีรนั้น ขอทานทั้งหลาย ผูมีจิต
ตั้งมั่น จงสดับรับรสพระสัทธรรมนั้นเทอญ.
นิทานกถา แหงอรรถกถา จบ
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มหาวรรค
ปุคคลกถา
อนุโลมปญจกะ
ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน สกวาที ถามวา
ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถะ คือ อรรถอันเปนจริง และปรมัตถะ คือ อรรถอยางยิ่ง หรือ ?
อามนฺตา ( ปรวาที ตอบวา ) ใช. ปรวาทีหมายเอาอุปาทาบัญญัติ ซึ่งเปนสมมติสัจจะตามลัทธิที่ทานไดตั้งไว สวนสกวาที มุง
เอาปรมัตถสัจจะ จึงไดซักเพื่อพิสูจนความเปนปรมัตถตอไป.
สกวาทีซักวา สภาวธรรมใดมีอรรถอันเปนจริง มีอรรถอยาง
ยิ่งมีอยู ทานหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอยาง
ยิ่งนั้น หรือ ? คําวา สภาวธรรมใด มีอรรถอันเปนจริงมีอรรถอยาง
ยิ่ง นั้น ไดแก สภาวธรรม ๕๗ ประเภท คือขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ และพระนิพพาน หรือสังขตธรรม และ
อสงขตธรรมเปนตน ธรรมเหลานี้บัณฑิตไมพึงถือเอาโดยสมมติสัจจะ.
ปรวาที ปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น.
สกวาที จึงกลาววา ทานจงรูนิคคหะ คือการผิดพลาด หากวา
ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะไซร ดวยเหตุนั้นแหละ
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ทานพึงกลาววา ภาวะใดที่เปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น ดังนี้ ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้น พึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเปนบุคคลดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะแต
ไมพึงกลาววา สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลนั้นดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น ดังนี้ คําของทานจึงผิด.
แตถาไมพึงกลาววา ภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นได ดวยสัจฉิกัตถประมัตถะนั้นไซร ทานก็ไม
พึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไม
กลาววา สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น ดังนี้ คําของทานจึงผิด.
อนุโลมปญจกะ จบ
หมายเหตุ คําวา อนุโลมปญจกะ คือหมวด ๕ แหงอนุโลม
เปนแบบแผนที่ทานจะตองดําเนินการเชนนี้เสมอไป หรือเรียกวา เปน
หลัก คําโตตอบในลักษณะที่เรียกวา อนุโลมปฏิโลม ดังเชนในเรื่องนี้
ทานไดยกเอาเรื่องบุคคลขึ้นเปนประธาน เชนคําถามของสกวาทีวา
ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ
(ปญหาแรก)
ปรวาทีตอบวาใช เพราะทานถือลัทธิฝายสมมติสัจจะ ฝายสกวาทีผูถือ
ลัทธิฝายปรมัตถสัจจะเห็นวาไมถูกโดยปรมัตถะอันเปนสภาวะที่แทจริง จึง
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ซักตอไปอีกวา สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริงมีอรรถอยางยิ่งมีอยู ทาน
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยอรรถอันเปนจริง และอรรถอยางยิ่งนั้นหรือ
(ปญหาหลัง) ปรวาทีตอบปฏิเสธไปเพราะความจริงเปนเชนนั้น แต
วาปญหาเดียวกัน ปญหาแรกตอบรับรอง ปญหาหลังปฏิเสธเชนนี้
ทานสกวาทีพึงตําหนิ คําตําหนินี้แหละทานเรียกวา นิคคหะ ดุจ
คําเขาพูดกันวา ทานรับรองแลวก็กลับปฏิเสธเปนผูไมมีสัจจะ คําวา
นิคคหะ นี้ ทานจัดเปนองคหนึ่งในคําวา อนุโลมปญจกะ.
คําตอไป สกวาทีกลาววา หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะไซร เพียงเทานี้ทานเรียกวา อนุโลมฐปนา คือ
การตั้งอนุโลม ทานตองการจะกลาวคํานั้นไปอีกวา ดวยเหตุนั้นนั่น
แหละ ทานจึงกลาววา ภาวะใดที่เปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยูขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้ แมคําเพียงเทานั้น
ทานเรียกวา อนุโลมปาปนา คือ การใหถึงอนุโลม คือ หมายความวา
ใหอนุโลมคือปญหาแรกไวนั้นปรากฏอีก เพื่อแสดงวา ปญหามีเนื้อความ
อยางเดียวกัน ปญหาแรกตอบรับรอง ปญหาหลังก็ตองตอบรับรองจึง
จะถูกตองก็คําวา อนุโลมฐปนา และ อนุโลมปาปนา นี้ทานจัดไวเปน
องคหนึ่งในคําวา อนุโลมปญจกะ.
คําตอไป สกวาทีกลาววา คําที่ทานกลาวรับรองในปญหาแรก
นั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตทานไมรับรอง
ปญหาหลังวา ภาวะใดเปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่งเห็น
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บุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้ ดังนี้คําของทานผิด คําเพียงเทานี้
ทานเรียกวา อนุโลมอาโรปนา คือการยกอนุโลม เพื่อใหเห็นความ
บกพรอง คือไมสมเหตุสมผล ฉะนั้นคําวา อนุโลมอาโรปนา นี้ ทาน
ก็จัดเปนองคหนึ่งในคําวา อนุโลมปญจกะ.
คําตอไป สกวาทีกลาววา แตถาทานไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้นไซร เพียงเทานี้ ทานเรียกวาปฏิโลมฐปนา คือการตั้ง
ปฏิโลม เพื่อตองการจะกลาวคําตอไปวา ทานก็ไมพึงกลาววา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ และคําเพียงเทานี้ ทาน
เรียกวา ปฏิโลมปาปนา คือการใหถึงปฏิโลม หมายความวายกเอา
ปญหาหลังเปนปญหาแรกบาง ถึงอยางไรความหมายก็เปนเชนเดียวกัน
คําวา ปฏิโลมฐปนา และ ปฏิโลมปาปนา นี้ ทานจัดเปนองคอัน
หนึ่งในคําวา อนุโลมปญจกะ.
คําตอไป สกวาทีกลาววา ทีท่ านกลาวในปญหานี้วา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมกลาววา สภาวะใดเปน
สัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
นั้น คําเพียงเทานี้ทานเรียกวา ปฏิโลมาโรปนา คือการยกปฏิโลม
คําวา ปฏิโลมาโรปนา นี้ ทานก็จัดเปนองคอันหนึ่งในคําวา อนุโลมปญจกะ รวมทั้ง ๕ ขอนี้เรียกวา อนุโลมปญจกะ คือ หมวด ๕ แหง
อนุโลม ดังนี้.
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อนึ่ง เนื้อความใด ๆ ที่ทานกลาวไวในพระไตรปฎกโดยพิสดาร
ขาพเจาจะไมกลาวในที่นี้ทั้งหมด จะกลาวแตที่เห็นวาเหมาะสม สวน
เนื้อความอรรถกถาจะนํามาทั้งหมดเพื่อแนวทางคนควาของผูสนใจ
ตอไป.
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาปญจปกรณ
อรรถกถา ปุคคลกถา
วาดวยบุคคลจะกลาวคําวาสัจฉิกัตถะกอน
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ทานหยั่งเห็นบุคคลดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นี้ เปนคําถาม
คําวา " อามนฺตา " นี้ เปนคําตอบรับรอง.
ถามวา ก็คําถามที่กลาววา " ทานหยั่งเห็นบุคคลดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะ " และคําตอบรับรองที่วา " อามนฺตา " นี้ เปนของใคร ?
ตอบวา คําถามและคําตอบรับรองนี้ ใคร ๆ ไมควรจะกลาววา
เปนของบุคคลอื่น เพราะวาในปกรณนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้ง
มาติกา คือ หัวขอธรรมไวสําหรับเปนแบบฉบับ เพื่อชําระลางลัทธิอัน
เห็นผิดทั้งหลายมีประการตาง ๆ. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ทานตั้ง
มาติกานี้ตามนัยที่พระศาสดาทรงประทานไว และแลวก็จําแนกความ
ตามแบบที่พระองคทรงแสดงไวนั้น. อนึ่ง วาทมรรค คือ ทางแหงวาทะ
ที่พระศาสดาทรงแสดงแนะไวในปกรณนี้มีประมาณเทาใด พระเถระ
ทานมิไดแสดงวาทมรรคอันเปนถอยคําที่โตเถียงกันกับวาทะดวยวาทะมี
ประมาณเทานั้น ก็ครั้นเมื่อความเปนเชนนี้ เพื่อประโยชนแกการ
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กําหนดจดจําอรรถแหงถอยคําเหลานั้นไดโดยงาย ขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) จักแสดงวิภาค คือ การจําแนกความอยางนี้ คือ เปน
คําถามของพระสกวาที ๑ เปนคําตอบของพระปรวาที ๑ เปนคําถาม
ของพระปรวาที ๑ และเปนคําตอบของพระสกวาที ๑ แลวจักพรรณนา
ความตอไป.
ก็คําวา ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน นี้
เปนคําถามของสกวาที. ดวยคําถามนั้นทานแสดงวา ชนเหลาใดผูเปน
ปุคคลวาทีมีความเห็นอยางนี้วา บุคคลมีอยู บัณฑิตควรถามชน
เหลานั้นอยางนี้.
ถามวา ชนเหลาไหนเปนปุคคลวาที คือ ผูม ีวาทะวาบุคคลมีอยู
โดยแทจริง
ตอบวา พวกภิกษุวัชชีปุตตกะ ภิกษุนิกายสมิตยะในพระพุทธ
ศาสนา และอัญญเดียรถียเปนอันมาก ภายนอกพระพุทธศาสนา
บรรดาคําวา ปุคคฺ โล อุปลพฺภติ สจฺฉิกฏปรมฏเน
เหลานั้น คําวา ปุคฺคโล แปลวา บุคคลไดแกอัตตา สัตว และชีวะ.
วา อุปลพฺภติ ทานอธิบายวา ผูเขาถึงแลวยอมรูได คือ ยอม
รูไดดวยปญญา. คําวา สจฺฉิกฏโ ในคําวา สจฉิกฏิปรมฺฏ๑

๑. ทั้ง ๒ นิกายนี้มีความเห็นวา บุคคลมีอยูโดยปรมัตถะ โดยอธิบาย
บุคคลของเขาไมใชขันธ ๕ และไมนอกจากขันธ ๕ เหมือนไมใชเชือ้ ไฟแตไม
นอกไปจากเชือ้ ไฟ ผิดหลักอนัตตาของเพราะสารีบุตรนี้ถูกพระมหาโมคคัลลีบุตรติสสเถระโจมตีมากกวา ลัทธิ อื่น ๆ.
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เน นี้ ไดแกอรรถอันเปนจริงที่บัณฑิตไมพึงถือเอาดวยอาการอันไม
เปนจริง ดุจพยับแดดอันเปนมายา เปนตน. คําวา ปรมฏโ
ไดแก อรรถอันอุดม อันบัณฑิตไมพึงถือเอาดวยสามารถแหงคําที่เลาลือ
กันมา เปนตน อธิบายวา สกวาทีถามวา ประเภทแหงธรรม ๕๗ อยาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
และอินทรีย ๒๒ ดวยอรรถทั้ง ๒ คือสัจฉิกัตถะและปรมัตถะนั้นวา
ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูปปรมัตถะ
หรือ เปนตนขางหนาประเภทแหงธรรมนั้นบัณฑิตยอมหยั่งเห็นไดดวย
ความเปนจริงดวยอรรถอันเปนจริงฉันใด ทานหยั่งเห็นบุคคลไดตาม
ความเห็นของทานฉันนั้นหรือ ? ปรวาทีตอบรับรองวา อามนฺตา
แปลวา ใช หรือ ถูกแลว ก็คํารับรองที่มาในที่อื่น ๆ ทานใช
คําวา อาม ภนฺเต แปลวา ใชครับ และใชคําวา อาม ซึ่ง
แปลวาใช เปนตน แตในพระอภิธรรมนี้ คํารับรองทานใชคําวา
อามนฺตา
อธิบายในคําวา อามนฺตา ตอไป :ก็ปรวาทีบุคคล คือผูมีวาทะวาบุคคลมีอยู ถือเอาพระสูตรที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกตนมีอยู แลวจึงถือเอาความเห็นวา ก็พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
สัจวาที ผูมีวาทะอันหาโทษมิไดยอมไมทรงแสดงธรรมดวยสามารถ
แหงคําที่ไดยินไดฟงตอ ๆ กันมา ก็เพราะเหตุที่พระองคทรงกระทําโลกนี้
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กับทั้งเทวโลกใหแจมแจงดวยพระองคเองแลวประกาศพระศาสนา เพราะ
เหตุนั้น คําวาบุคคลใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนมีอยู บุคคลนั้นตองมีอยูโดยสัจฉิกัตถะและ
ปรมัตถะ ดังนั้น จึงตอบรับรองวา ใช. ทีนั้นสกวาทีเมื่อไมใหโอกาส
แกปรวาทีผูมีขออางอันพลั้งพลาดเชนนั้น จึงกลาววาสภาวะใดมีอรรถ
อันเปนจริง เปนปรมัตถะมีอยู ทานหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดดวยอรรถอัน
เปนจริงและอรรถอยางยิ่งอันนั้น หรือ ?
พึงทราบคําอธิบายในคําวา สัจฉิกัตถะ และปรมัตถะ
ตอไป :ประเภทแหงธรรม ๕๗ อยาง มีรูปเปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววาธรรมใดมีปจจัย ไมมีปจจัย เปนสังขตะ เปนอสังขตะ
เปนของเที่ยง ไมเที่ยง มีนิมิต ไมมีนมิ ิต ธรรมเหลานั้นบัณฑิตไมพึงถือ
เอาดวยสมมติสัจจะและไมพึงถือเอาตามคําเลาลือกันมาเปนตน. ประเภท
แหงธรรม ๕๗ อยางนี้แหละ ชื่อวา สัจฉิกัตถะ เพราะความที่ตน
คือสภาวะแตละอยางนั้น เปนสภาพมีอยูจริงนั่นแหละ และไดชื่อวา
ปรมัตถะ เพราะความประจักษชัดแกตนเอง คือแกตัวสภาวะนั้น โดย
มิตองเชื่อตามคําเลาลือกัน. พระสกวาที หมายเอาอรรถทั้ง ๒ อยางนี้
๑

๑. คําวา สัจฉิกัตถะ และปรมัตถะ วาโดยอรรถแลวก็เปนอยางเดียวกัน
ตางกันเพียงพยัญชนะ คือหมายถึงจิต เจตสิก รูป และพระนิพพาน. สวนคําวา
บุคคล เปนเพียงอุปาทาบัญญัติเทานั้น.
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จึงซักวา สภาวธรรมใดที่เปนสัจฉิกัตถะและปรมัตถะมีอยู ทานหยั่งเห็น
บุคคลนั้นไดดวยสัตฉิกัตถะและปรมัตถะนั้น หรือ.
คําวา ตโต เปนตติยาวิภัตติ เพราะฉะนั้นในที่นี้ จึง
อธิบายวา ทานหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้ หรือขอนี้
ทานอธิบายไววา พระสกวาทีถามวา สภาวธรรมใดที่เปนสัจฉิกัตถะมีอยู
โดยอาการอันตางดวยลักษณะ มีรุปปนลักขณะ เปนตน หรืออันตาง
ดวยสภาวธรรม มีธรรมที่มีปจจัยปรุงแตงเปนตน ทานหยั่งเห็นบุคคล
นั้นไดดวยอาการอันนั้น หรือ ?
ขอวา ไมพึงกลาว นี้เปนคําหมิ่นของพระปรวาที อธิบายวา
ก็เมื่อปรวาทีนั้นไมปรารถนาคําที่สกวาทีนั้นกลาว คือไมเห็นดวย จึง
กลาวปฏิเสธ คําพระบาลีวา น เหว วตฺตพฺเพ นี้ แยกบทเปน
นหิ เอว วตฺตพฺเพ หรือเปน นห เอว ดังนี้ก็สมควร ถึงอยาง
นั้นบททั้ง ๒ นั้นก็แปลวา ไมพึงกลาวอยางนั้น เชนเดียวกัน.
ขอวา ทานจงรูนิคคหะ คือ ความผิดพลาดเถิด เปนคําของ
สกวาที. อธิบายวา สกวาทีกลาววา ทานกลาวรับรองปญหากอนวา
ใช แตกลับปฏิเสธในปญหาหลังวา ไมพึงกลาวอยางนั้น คํากอน
๒

๒. คําวา ลักษณะ มีหลายอยาง เชน.รุปปนลักขณะ ไดแก ลักษณะทีย่ อยยับไปเพราะวิโรธิปจจัย เปนตน
ปตจัตตลักษณะ ไดแก ลักษณะที่มีเฉพาะตน
สามัญญลักขณะ ไดแก ลักษณะที่เสมอกัน มีความไมเที่ยงเปนตน.
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ไมสมกับคําหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจงถึงนิคคหะ จงรับนิคคหะนั้นๆ
ครั้นพระสกวาทีใหปรวาทีรับนิคคหะอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทํานิคคหะ
นั้นใหปรากฏดวยสามารถแหงฐปนา คือการตั้ง ปาปนา คือการใหถึง
และอาโรปนา คือการยกขึ้น จากอนุโลมและปฏิโลม จึงกลาวคําวา
หากวาบุคคล เปนตน.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา "หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล"
อธิบายวา ถาวาทานหยั่งเห็นบุคคลไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถ
อยางยิ่งไซร. ขอวา หฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ เบื้องตนนี้ ชื่อ
อนุโลมปฐปนา เพราะเปนลักษณะแหงการใหถึงนิคคหะและการยก
นิคคหะขึ้นจากการตั้งไวของฝายปรวาที. ขอวา เตน วต เร
เปนตน ชื่อวา อนุโลมปาปนา เพราะความที่นิคคหะอันทานใหถึงแลว
ในฝายแหงอนุโลม. บรรดาคําเหลานั้น คําวา เตน เปนคํา
แสดงถึงเหตุ. คําวา วต เปนคําแสดงถึงความเชื่อมั่น. คําวา เร
เปนคําสําหรับรองเรียก. ทานอธิบายคําวา เตน วต เร วตฺตพฺเพ
นี้ไววา ดูกอ นเธอผูมีหนาอันเบิกบาน ผูเจริญ เพราะเหตุนั้นแลขาพเจา
จึงกลาวนั่นเทียว. ขอวา ย ตตฺถ วเทสิ เปนตน ชื่อวา อนุโลมอาโรปนา เพราะความที่นิคคหะอันทานยกขึ้นแลวในสวนแหงอนุโลม.
อนึ่ง บทวา มิจฺฉา ในบทที่สุดแหงอนุโลมนั้น นักศึกษาพึงนํา
คําวา อิทนฺเต มาประกอบไวขางหนาแหงคําวา มิจฺฉา นั้น. ก็ใน
คํานี้ ทานอธิบายวา " นี้เปนความผิดของทาน" และขอความนี้มีใน
พระบาลีขางหนานั้นแหละ. ขอวา โน เจ ปน วตฺตพฺเพ เปนตน
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ชื่อวาปฏิโลมฐปนา เพราะเปนลักษณะแหงการใหถึงและการยกนิคคหะ
ขึ้นจากปฏิโลม เพราะทานตั้งไวในคําปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ขอวา โน วต เร เปนตน ชื่อวาปฏิโลมปาปนา เพราะความที่
นิคคหะอันทานใหถึงแลวในสวนแหงปฏิโลม. ขอวา ย ตตฺถ วเทสิ
เปนตนอีก ชื่อวาปฏิโลมอาโรปนา เพราะทานยกนิคคหะในฝายแหง
ปฏิโลมขึ้น ฯ บทวา มิจฺฉา ในที่สดุ แมนี้ ก็พึงนําคําวา อิทนฺเต
มาไวขางหนาเหมือนกัน. ในฐานะทั้งหลายที่มีรูปอยางนี้แมขางหนาก็
ก็นัยนี้นั่นแหละ.
บัณฑิตพึงสรุปเนื้อความจําเดิมแตตนในคําวา หฺจิ ปุคฺคโล
ฯลฯ สจฺฉิกฏปรมฏเน นั้น ดังตอไปนี้วา
ถาวา ทานหยั่งเห็นบุคคลไดดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะไซร
ดวยเหตุนั้นแลจึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น. ก็ทานกลาวคําใดในปญหาแรกนั่นแหละวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลไดดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตในปญหาที่ ๒ ทานไม
กลาววา สภาวธรรมใดเปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้นไดดวยสภาวะนั้น. คําวา อิทนฺเต มิจฺฉา ไดแก เปน
การตั้ง การใหถึง และการยกขึ้นแตอนุโลม ดังพรรณนามาฉะนี้กอน.
อนึ่ง ปรวาทีไมไดกลาวในปญหาที่ ๒ วา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้นไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอยางยิ่งนั้น. แมในปญหา
แรกก็ไมควรกลาวรับรองเชนกัน. ในปญหาแรกนั่นแหละทานกลาววา
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ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ แตในปญหาที่ ๒
ไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นไดดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ
นั้น ดังนี้ คําวา อิทนฺเต มิจฺฉา ไดแกการตัง้ การใหถึง การ
ยกขึ้น แตปฏิโลมอยางนี้.
คําวา ยอมหยั่งเห็น เปนตน ชื่อวา อนุโลมปญจกะ เพราะ
เปนคําที่ทานกลาวถึง นิคคหะ กลาวถึงปาปนา และอาโรปนา แตอนุโลม
และปฏิโลม ๔ รวมเปน ๕ ดวยประการฉะนี้. ในธรรมเหลานั้น
นิคคหะทานทําไว ๒ อยาง คือ นิคคหะหนึ่งทําดวยปาปนาและอาโรปนาแตอนุโลม นิคคหะอีกหนึ่งทําดวยปาปนาและอาโรปนานาปฏิโลม.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา นิคคหะอันหนึ่งนี้ อาศัยวาทะแรกวา ทานยอม
หยั่งเห็นบุคคลได ในปญหานั้นแหงคําวา ทานจงรูนิคคหะ ดังนี้
นั่นแหละแลวจึงยกนิคคหะแรกขึ้นดวยอาการ ๒ อยาง เพราะฉะนั้น
นิคคหะนี้ จึงชื่อวาเปนนิคคหะที่ ๑ สําหรับนิคคหะที่ ๒ นัน้ ปรวาที
เปนผูทํากับสกวาที เพราะอาศัยเลศนัยวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล ฯลฯ
ที่จะมีขางหนา.
ปุคคลกถา อนุโลมปญจกะ จบ
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ปฏิกัมมจตุกกะ
[๒] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานไม
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม. หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไววา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด แตถาไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไม
พึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดังนี้ ผิด
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ
๑

๑. ปฏิกรรม การกระทําคืน คือ ปดไมรับนิคคหกรรม
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อรรถกถาปฏิกมั มจตุกกะ
หมวด ๔ แหงการทําตอบ
บัดนี้ สกวาทียอมรับรองคําตน เพราะหยั่งเห็นบุคคลไมไดดวย
ปรมัตถสัจจะ แมก็จริง ถึงอยางนั้นในปญหาหลังทานก็ปฏิเสธดวย
สามารถแหงสมมติสัจจะ หรือดวยสามารถแหงมิสสกสัจจะ. แตปรวาที
อาศัยวาทะเลศนัยสักวา ยอมหยั่งเห็นไมได ดังนี้ จึงกระทําตอบ
คือทําคืน นิคคหกรรมที่สกวาทีทําแลวแกตน แลวกลาววา ทานจง
รับรูปฏิกรรม คือการทําตอบ เหมือนการดาตอบของผูดาอยูดวยคําวา
ทานรับคํากอนแลวภายหลังปฏิเสธ. บัดนี้นิคคหะอันสกวาทีทําการ
ตั้งวาทะไวในอนุโลมปญจกะแกปรวาทีนั้นใหปรากฏดวยปาปนา อาโรปนาแตอนุโลมและปฏิโลมโดยวิธีใด ปรวาทีนั้นเมื่อจะทําปฏิกรรมนั้น
ใหปรากฏโดยวิธีนั้น จึงกลาวคําวา " หากวาบุคคล " เปนตน. ขอนั้น
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ. ก็ในขอนี้ชื่อวา
ฐปนา เพราะการตั้งไวซึ่งสวนของปรวาทีอันเปนคําสักวาการตั้งไวเทา
นั้น เพื่อแสดงวา นี้เปนโทษของทาน ไมไดกระทํานิคคหะหรือ
ปฏิกัมมะใหปรากฏ แตการกระทําที่ปรากฏแกสกวาทีนั้นยอมมีดวย
ปาปนาดวย ดวยอาโรปนาดวย เพราะฉะนั้น ขอนี้จึงชื่อวา ปฏิกัมมจตุกกะ เพราะปฏิกรรม คือการทําตอบ หรือการทําคืน อันทานทํา
แลวดวยอาการ ๔ อยาง ดวยสามารถแหงปาปนาและอาโรปนา แต
อนุโลมและปฏิโลม ดวยประการฉะนี้. พึงทราบจตุกกะหมวด ๔
ดังพรรณนามาฉะนี้.
อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 37

นิคคหจตุกกะ
[๓] ป. ก็ถาทานยังจะยืนยันวา กลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่ง
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ไซร ดวยเหตุนั้น ทานเมื่อยังปฏิญาณอยู
ขางปฏิเสธบุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญานี้ก็ตองนิคคหะอยางนี้ ดังนั้น
เราจึงนิคคหะทาน ทานถูกนิคคหะชอบแลวเทียว. หากทานไมหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมิตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววาสภาวะ
ใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่ง
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้นตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน.
นิคคหจตุกกะ จบ
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อรรถกถานิคคหจตุกกะ
หมวด ๔ แหงนิคคหะ
ครั้นทําปฏิกรรมอยางนี้แลว บัดนี้ ปรวาทีใดที่ถูกสกวาทีทํานิคคหะในอนุโลมปญจกะแกตนไดอาศัยวาทะอันมีเลศนัยนั้น ๆ นั่นแหละ
แหงปญหานั้นแสดงความกระทําที่ไมชอบ โดยกลาวคําเปนตนวา
ตฺวฺเจ ปน มฺสิ ดังนี้. บรรดาคําเหลานั้นคําวา ตฺวฺเจ
ปน มฺสิ แปลวา ก็ทานยังจะยืนยัน.
คําวา พึงกลาว นี้ ทานกลาวหมายเอาคํารับรองวา " ใช "
ในปจจนิก. ก็ขอวา ไมพึงกลาว นี้ ทานกลาวหมายเอาคําหมิ่น คือ
คําปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น ขอวา เตน ตฺว ตตฺถ ไดแก
ดวยเหตุนั้น ทานนั่นแหละยอมมีในฝกใฝ ที่หยั่งเห็นไมได. คําวา
เมื่อรับรองอยู ไดแกรับรองอยูวา ใช อยางนี้ ดังนี้. คําวา
พึงนิคคหะอยางนี้ ความวา เมื่อหมิ่นอยูดวยคําวา ไมพึงกลาว
อีกชื่อวา พึงนิคคหะอยางนี้. คําวา ดังนั้นเราจึงนิคคหะทาน ความวา
ที่นั้นพวกเรายอมนิคคหะซึ่งทานอันควรแกการนิคคหะทีเดียว. คําวา
ทานเปนผูอันเรานิคคหะดีแลว ความวา ทานชื่อวาเปนผูอันเรา
นิคคหะชอบแลว เพราะความเปนนิคคหะตามมติของตน.
ปรวาทีนั้น ครัน้ แสดงซึ่งภาวะอันตนพึงนิคคหะอยางนี้แลว
บัดนี้เมื่อจะนิคคหะสกวาทีนั้น จึงกลาวคําวา หากวา เปนตน.
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บรรดาคําเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบ ปนา ปาปนา และ
อาโรปนา โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ. ก็ในบททีส่ ุด คําวา
นี้เปนความผิดของทาน อธิบายวา คําของทานนี้ผิด. ขอนี้ชื่อวา
นิคคหะจตุกกะเพราะปรวาที ทํานิคคหะโดยอาการ ๔ อยาง ดวยวาทะ
อันมีเลศนัย.
อรรถกถานิคคหจตุกกะ จบ
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อุปนยนจตุกกะ
[๔] ป. หากนิคคหะที่เราทําแกทานนี้ เปนนิคคหะชั่วไซร
ทานจงเห็นอยางเดียวกันนั่นแหละ ในนิคคหะที่ทานไดทําแกเรา ใน
กรณีวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็เราผูปฏิญาณอยูขางรับรองบุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญานี้ อันทานไมพึงนิคคหะ
อยางนี้ ดังนั้น ทานนิคคหะชั่วเทียว คือนิคคหะวา หากวา ทานหยั่ง
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไม
พึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวไวในปญหา
นั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ นีเ้ ปนความผิดของทาน.
อุปนยนจตุกกะ จบ
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อรรถกถาอุปนยนจตุกกะ
หมวด ๔ แหงการนอมไป
ครั้นปรวาทีทํานิคคหะอยางนี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะแสดงวา ถา
นิคคหะอันเราทําแกทานนี้เปนนิคคหะชั่วไซร นิคคหะอันใดที่ทานทํา
แลวแกขาพเจาในอนุโลมปญจกะในหนหลัง
นิคคหะแมนั้นก็เปน
นิคคหะชั่ว ดังนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา หากนิคคหะที่เราทําแก
ทานนี้เปนนิคคหะชั่วไซร. ในขอนีอ้ ธิบายวา ถาวาทะนี้เปนวาทะอัน
เรานิคคหะชั่วไซร. อีกอยางหนึ่งวา ถานิคคหะอันเราทําแกทานนี้เปน
นิคคหะชั่วไซร. ขอวา ทานจงเห็นอยางเดียวกันนั่นแหละ ใน
นิคคหะที่ทานไดทําแกเรา ความวานิคคหะอันทานทําแลวแกเราใน
หนหลัง ในนิคคหะแมนั้นทานจงเห็นนิคคหะนั้นนั่นแหละ.
บัดนี้ นิคคหะอันใดที่สกวาทีทําแลวแกปรวาทีนั้นในหนหลัง
ปรวาทีนั้นจึงแสดงซึ่งคํานั้น ดวยคําเปนตนวา พึงกลาว ดังนี้ เมื่อ
จะนอมไปซึ่งนิคคหะนั้นใหไมมีนิคคหะอีก จึงกลาวคําเปนตนวา
ก็เราผูปฏิญาณอยูอยางนี้ ดวยปฏิญญานี้อันทานไมพึงนิคคหะอยางนี้
ในคําวา โน จ มย ตยา ตตฺถ เหตาย ปฏิฺาย เปนตนนี้
อธิบายวา นิคคหะนั้น ทานทําแกเราเปนนิคคหะชั่วเหตุใด เพราะเหตุ
นั้น ในอนุโลมปญจกะนั้น เราจึงรับรองอยางนี้ ดวยคําปฏิญญานั้นวา
อามนฺตา ใช เมื่อคําปฏิเสธแมเราทําแลววา ไมพึงกลาวอยางนั้น
อีก ก็ถูกทานนิคคหะอยางนี้วา ทานจงรับรูนิคคหะนั่นเทียว ทาน
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นิคคหะเราแมผูไมควรนิคคหะ ก็พวกเราถูกทานนิคคหะชั่วแลว ดวย
นิคคหะอยางนี้.
บัดนี้ ปรวาทีนั้นอาศัยนิคคหะอันใดไดกลาววา พวกเราเปน
ผูอันทานนิคคหะชั่วแลว ดังนี้ เพื่อแสดงนิคคหะอันนั้น จึงกลาวคําวา
หฺจิ ปุคฺคโล ฯ เป ฯ อิทนฺเต มิจฺฉา เปนตน นีช้ ื่อวาอุปนยนจตุกกะ เพราะนิคคหะอันปรวาทีนั้นนอมไปแลวดวย ปาปนา
อาโรปนา ๔ จากอนุโลมและปฏิโลม ดังพรรณนามาฉะนี้.
อรรถกถาอุปนยนจตุกกะ จบ
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นิคคมจตุกกะ
[๕] ป. เราไมพึงถูกนิคคหะอยางนี้ ดวยเหตุนั้นแหละ ที่
ทานนิคคหะเราวา " หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปน
ปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด ดังนี้ จึงกลับเปนความผิดของทาน
ดวยเหตุนั้นแหละ นิคคหะที่ทานทําแลวจึงทําไมชอบ ปฏิกรรมขาพเจา
ไดทําชอบแลว การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลวแล.
นิคคมจตุกกะ จบ
นิคคหะที่ ๑ จบ
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อรรถกถานิคคหจตุกกะ
หมวด ๔ แหงนิคม คือ บทสรุปนิคคหะที่ ๑ - ๘
บัดนี้ ชื่อวา นิคคมจตุกกะ มีคําวา เราไมพึงถูกนิคคหะ
อยางนี้ เปนตน. ในขอวา เราไมพึงถูกนิคคหะอยางนี้ ถาวา
ความเปนแหงนิคคหะนี้เปนนิคคหะชั่วอันเราใหสําเร็จแลวไซร ทานก็
ไมพึงนิคคหะเราอยางนี้. คําวา ดวยเหตุนั้นแหละ อธิบายวา ดวย
เหตุนั้น นิคคหะนี้เปนนิคคหะชั่ว เพราะฉะนั้น ทานจึงนิคคหะอันใด
กะเราวา ถาวา บุคคล ฯล ฯ นี้เปนความผิดของทาน ดังนี้ การ
นิคคหะของทานนี้ผิด. ขอวา ดวยเหตุนั้นแหละนิคคหะที่ทานทําแลว
อธิบายวา นิคคหะใดที่ทานทําแลว นิคคหะนั้น เปนการทําที่ไมดี ดวย
เหตุใด เปนความผิดดวยเหตุนั้นแหละ. ปฏิกรรมใดเราทําแลว ปฏิกรรม
นั้นนั่นแหละเราทําดีแลว. ก็การยังกถามรรคใหสาํ เร็จนี้ทานทําแลวทําดี
แลวดวยสามารถแหงปฏิกัมมจตุกกะเปนตน. ขอนี้พึงทราบวาชื่อวา
อนุโลมปจจนิกปญจกะ อันทานชี้แจงแลวดวยสามารถแหงปฏิกัมมะ
นิคคหะ อุปนยนะและนิคคมจตุกกะทั้งหลาย มีคําวา หยั่งเห็นไมได
เปนตน แหงอนุโลมปญจกะมีคําวา ยอมหยั่งเห็นบุคคล เปนตน
ดังนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถานิคคมจตุกกะ จบ
อรรถกถานิคคหะที่ ๑ จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 45

นิคคหะที่ ๒
ปจจนีกปญจกะ
[๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานไม
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากทานไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด.
ปจจนีปญจกะ จบ
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นิคคหะที่ ๒
อรรถกถาปจจนีกกปญจกะ
หมวด ๕ แหงปจจนิก
เมื่อความชนะฝายแรกของสกวาทีมีอยูประมาณเทาใด ความ
ชนะของปรวาทีดวยวาทะอันมีเลศนัยสักวาเปนคําธรรมดาก็มปี ระมาณ
เทานั้น. บัดนี้ ครั้นเมื่อความชนะฝายแรกของปรวาที่มีอยูฉันใด ความ
ชนะของสกวาทีโดยธรรมตามความเปนจริงก็มีอยูฉันนั้น เพือ่ แสดงซึ่ง
ความเกิดขึ้นแหงวาทะเชนนั้น ทานจึงเริ่มปจจนิกานุโลมปญจกะดวย
คําวา ยอมหยั่งเห็นบุคคลไมได เปนตน. ในปจจนิกนั้นเปนคําถาม
ของปรวาที. คํารับรองของสกวาทีหมายเอาสัจฉิกัตถปรมัตถะอันตางดวย
รูปเปนตน. คําซักถามของปรวาทีอีกวา " สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ
หมายเอาสมมติสัจจะลวน หรือสมมติสัจจะที่เจือดวยปรมัตถะ " คําปฏิเสธ
ของสกวาทีวา ไมพึงกลาวอยางนั้น เพราะสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้นใคร ๆ
ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นไมไดดวยสามารถแหงสมมติสัจจะ หรือเพราะ
ความซักถามอันระคนแลวดวยสัจจะทั้ง ๒. คําเปนตนวา ทานจงรับรู
นิคคหะ ดังนี้ ดวยสักวาเปนคําธรรมดาวา ทานปฏิเสธอยูซึ่งคําอัน
ทานรับรองแลว เปนของปรวาที. พึงทราบวา นิคคหะที่ ๒ อาศัยวาทะ
ที่ ๒ วา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล ดังนี้ ดวยประการฉะนี้. ปรวาที
ยกนิคคหะขึ้นแลวดวยเลศนัยนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้.
อรรถกถาปจจนีกปญจกะ จบ
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ปฏิกัมมจตุกกะ
[๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานหยั่ง
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูปฏิกรรม. หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นวา ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดังนี้ ผิด.
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ
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อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ
หมวด ๔ แหงการทําตอบ
บัดนี้ เปนคําถามของสกวาทีในนัยแหงอนุโลม เพื่อแสดงถึง
ความชนะในวาทะของตนโดยเปนธรรม เสมอดวยการรับรองปญหานั้น
นั่นแหละ. คําตอบรับรองของปรวาทีอาศัยลัทธิของตน. การซักถามไม
ใหโอกาสแกลัทธิของปรวาทีดวยสามารถแหงปรมัตถะอีกเปนของสกวาที.
การปฏิเสธของปรวาที เพราะความที่บุคคลเปนสภาพไมมีอยูโดยปรมัตถะ.
เบื้องหนาแตนี้ คําของสกวาทีทั้งปวงมีคําวา
ทานจงรูปฏิกรรม
เปนตนนั่นเทียว เพื่อแสดงความชนะของตนโดยธรรมเสมอ. ในปฏิกัมมจตุกกะนั้น พึงทราบเนื้อความแหงปฏิกัมมะนิคคหะ อุปนยนะและ
นิคคมจตุกกะทั้งปวง โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
ขอนี้ชื่อวาปจจนิกานุโลมปญจกะ พึงทราบวาทานชี้แจงแลว ดวย
สามารถแหงปฏิกัมมะ นิคคหะ อุปนยนะ และนิคคมจตุกกะอันมีคําวา
ยอมหยั่งเห็นได เปนตน แหงปจจนิกปญจกะคําวา ยอมหยั่งเห็น
บุคคลไมได เปนตน ดังนี้ ดวยประการฉะนี้. ปญจกะ คือ หมวด ๕
ทั้ง ๒ ในปฐมสัจฉิกัตถะเหลานี้ ทานอธิบายแลวดวยประการฉะนี้. ใน
ปญจกะทั้ง ๒ นั้น ปญจกะแรกสกวาทีทํานิคคหะแกปรวาที ชื่อวาเปน
นิคคหะดี แตความชนะที่ปรวาทีอาศัยวาทะอันมีเลศนัย ทําตอบแกสกวาที
ที่ตนใหสําเร็จแลว เปนความชนะที่ไมดี ในปญจกะที่ ๒ ปรวาทีทํา
นิคคหะแกสกวาทีเปนนิคคหะที่ไมดี. แตความชนะที่สกวาทีอาศัยวาทะ
อันเปนธรรม อันตนใหสําเร็จแลวทําตอบแกปรวาทีเปนการชนะที่ดี.
อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ จบ
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นิคคหจตุกกะ
[๘] ส. ก็ทานยังจะยืนยันวา กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ไซร ดวยเหตุนั้น ทานเมื่อยังปฏิญาณอยูขางรับรอง
บุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญาอยางนี้ ก็ตองนิคคหะอยางนี้ ดังนั้น เรา
จึงนิคคหะทาน ทานถูกนิคคหะชอบแลวเทียว. หากวาทานหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิสัตถปรมัตถะดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้นตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะ
ใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตกะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะ
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะ นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน.
นิคคหจตุกกะ จบ
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อุปนยนจตุกกะ
[๙] ส. หากนิคคหะที่เราทําแกทานนี้ เปนนิคคหะชั่วไซร
ทานจงเห็นอยางเดียวกันนั่นแหละ ในนิคคหะที่ทานไดทําแกเรา ใน
กรณีวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจา
ไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็เราผู
ปฏิญาณอยูขางปฏิเสธบุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญานี้ อันทานไมพึง
นิคคหะอยางนี้ ดังนั้นทานนิคคหะเรา เราจึงถูกนิคคะชั่วเทียว คือ
นิคคหะวา หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงกลาววา สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถา ไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. ทีท่ านกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน.
อุปนยนจตุกกะ จบ
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นิคมจตุกกะ
[๑๐] ส. เราไมพึงถูกนิคคหะอยางนี้ ดวยเหตุนั้นแหละ ที่
ทานนิคคหะเราวา หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปน
ปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ทีท่ านกลาวไวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่ง
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, แตไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเปนบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด " ดังนี้ จึงกลับเปนความ
ผิดของทานดวยเหตุนั้นแหละ นิคคหะที่ทานทําแลว จึงทําไมชอบ
ปฏิกรรมขาพเจาไดทําชอบแลว การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลว
แล.
นิคคมจตุกกะ จบ
นิคคหะที่ ๒ จบ
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อรรถกถาปฐมสัจฉิกัตถะ
ในปฐมสัจฉิกัตถะนั้น ทานกลาวไววา :ปฐมปญจกะ สกวาทีทํานิคคหะอัน
บริสุทธิ์แกปรวาที แตการชนะในการทําตอบ
ของปรวาทีในปญหานั้นนั่นแหละ ไมบริสุทธิ.์
ในทุติยปญจกะปรวาทีทํานิคคหะแกสกวาที
เปนนิคคหะที่ไมบริสุทธิ์ แตชัยชนะในการ
ทําตอบของสกวาทีในที่นั้นนั่นแหละ บริสุทธิ์
วิเศษแลว. เพราะฉะนัน้ ในฐานะแมทั้ง ๒
ความชนะของสกวาทีเทียวชื่อวาชนะโดยธรรม
ความชนะโดยอธรรมของปรวาทีจักมีแตที่ไหน.
ความมีชัยและความปราชัยในสัจฉิกตั ถะอัน
ประดับดวยหมวด ๒ แหงปญจกะนี้ทานกลาว
แลวดวยสามารถแหงธรรม และอธรรม ฉันใด
ในสัจฉิกัตถะทั้งปวงอื่นจากนี้ บัณฑิตพึงยัง
ความมีชัยและปราชัยทั้ง ๒ ใหแจมแจง ฉันนั้นนั่นแหละ ดังนี้แล.
อรรถกถานิคคหะที่ ๒ จบ
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นิคคหะ ที่ ๓
[๑๑ ] ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลในที่ทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ทีท่ านกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตปรมัตถะ ดังนี้
ผิด แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลในที่ทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคคหะที่ ๓ จบ
๑

๑. หมายถึง สรีระ เอาความวา สรรพางคกาย
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อรรถกถานิคคหะที่ ๓
ครั้นยังสัจฉิกัตถะอันบริสุทธิ์ใหพิสดารอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะ
ยังสัจฉิกัตถะอันบริสุทธิ์นั้นนั่นแหละใหพิสดาร โดยนัยอื่นอีกมีโอกาส
นัยเปนตน ทานจึงเริ่มคําวา ปุคฺคโล อุปลพฺภติ อีกเปนตน.
ในนิคคหะที่ ๓ นี้ คําถามเปนของสกวาที. คําตอบรับรองเปนของ
ปราวที. คําซักถามหมายเอาสรีระในคําวา ในที่ทั้งปวง อีกเปน
ของสกวาที. คําปฏิเสธเปนของปรวาทีเพราะเห็นขอบกพรองในการ
พิจารณาเห็นตนในรูปดวย ขอบกพรองที่จะประสบวา ชีวะก็อยางหนึ่ง
สรีระก็อยางหนึ่งดวย ดังนี้คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบในอนุโลมปจจนิกปญจกะ โดยนัยที่ทานกลาวไวในหนหลังนั่นแหละ. ก็ในที่นี้
ทานยอพระบาลีไว.
คําที่ทานกลาวไวในนิคคหะที่ ๖ นั้นวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล
ในที่ทั้งปวง ดังนี้ ทานหมายเอาสรีระ บุคคลนัน้ ยอมหยั่งเห็นไดภายนอกจากสรีระยอมไมถูก เหตุใด เพราะเหตุนั้นในปจจนิก สกวาทีจึง
ปฏิเสธ. ปฏิกรรมของปรวาทียอมมีดวยสามารถแหงวาทะอันมีเลศนัยนา
ทานรับรองคําแรกแลวภายหลังยอมดูหมิ่น ดังนี้. คําที่เหลือปรากฏ
ชัดแลวนั่นแล.
อรรถกถานิคคหะที่ ๓ จบ
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นิคคหะที่ ๔
[๑๒] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลในกาลทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้น
วา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไม
พึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเปนบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด.
นิคคหะที่ ๔ จบ
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อรรถกถานิคคหะที่ ๔
นัยที่ ๒ คําวา ในกาลทั้งปวง เปนคําซักถามของสกวาที
หมายถึงกาลคือชาติที่มีมากอนและมีในภายหลัง และกาลที่พระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยูและปรินิพพานแลว. การปฏิเสธเปนของปรวาที
เพราะเห็นขอบกพรองแหงคําวา เปนกษัตริยก็คนนั้นแหละ เปน
พราหมณก็คนนั้นแหละ เปนตน และเห็นโทษคือความพลั้งพลาด
เพราะไมมีอะไรแปลกกันของกาลที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูหรือ
ปรินิพพานแลว. คําที่เหลือเปนเชนกับคําที่ขาพเจากลาวแลวในนัยแรก
นั่นเทียว.
อรรถกถานิคคหะที่ ๔ จบ
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นิคคหะที่ ๕
[๑๓] ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในสภาวะธรรมทั้งปวงโดยสัจฉิ
กัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม
ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววาขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไม
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวาพึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม
ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคคหะที่ ๕ จบ
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อรรถกถานิคคหะที่ ๕
นัยที่ ๓ คําวา ในสภาวธรรมทั้งปวง ดังนี้ เปนคําซัก
ถามของสกวาทีหมายถึงขันธและอายตนะทั้งหลายเปนตน. คําปฏิเสธ
เปนของปรวาที เพราะกลัวแตความผิดพลาดในคําวา อัตตาในรูป
อัตตาในจักษุ เปนตน. คําที่เหลือเปนเชนนั้นนั่นแหละดวยประการ
ฉะนี้.
อรรถกถานิคคหะที่ ๕ จบ
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นิคคหะที่ ๖
[๑๔] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถประมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวาขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลใน
ที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวได
วา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด
ฯลฯ
นิคคหะที่ ๖ จบ
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นิคคหะที่ ๗
[๑๕ ] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจา
ไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไม
พึงกลาววาขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
นิคคหะที่ ๗ จบ
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นิคคหะที่ ๘
[๑๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม
ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจา
ไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. ก็ตองไม
กลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิถัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม
ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
นิคคหะที่ ๘ จบ
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อรรถกถานิคคหะที่ ๖, ๗, และที่ ๘
หัวขอที่เปนประธานทั้ง ๓ ( คือ นิคคหะที่ ๓. ๔. และที่ ๕. )
เหลานี้ทานแบงไวในอนุโลมปจจนิกปญจกะตามลําดับ ดวยสามารถแหง
อนุโลมพอประมาณกอนนั่นแหละ เพื่อจะแจกปจจนิกานุโลมปญจกะ
ดวยสามารถแหงปจจนิกพอประมาณอีก จึงเริ่มคําวา ปุคฺคโล
นูปลพฺภติ เปนตน. ในคําเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดย
นัยที่ขาพเจากลาวไวในปจจนิกตามที่ยอมาไวในพระบาลีแหงอนุโลมนั่น
แหละ และโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวในอนุโลมตามที่ยอไวในพระบาลี
แหงปจจนิกนั่นแหละดวย. บัณฑิตพึงทราบ การประกอบวาทะนี้ ชื่อวา
อัฏฐมุขตามที่ทานชี้แจงไวแลวดวยสามารถแหงปจจนิกอยางละ ๒ คือ
สัจฉิกัตถะทั้ง ๔ คือ สุทธิกสัจฉิกัตถะ ๑. และสัจฉิกัตถะทั้ง ๓ เหลานี้
ดวย แหงอนุโลมปจจนิกและปจจนิกานุโลมในสัจฉิกัตถะอยางละหนึ่ง
ดวย ดวยคํามีประมาณเทานี้. การประกอบวาทะ ชื่อวา อัฏฐมุขอันใด
ที่ทานจารึกไวในพระบาลีวา นิคคหะ ๘ ในฝายละหนึ่ง ยอมมีดวย
สามารถแหงนิคคหะอยางละหนึ่ง ดังนี้ ทานกลาวคํานั้นไวในที่นี้วา.การประกอบวาทะ อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศแลวนี้ ชื่อวา
อัฏฐมุข โดยประเภทแหงปญจกะทั้ง ๒ ในปญหา ๔ อยาง ดวยประการ
๑

๒

๑. คําวา สุทธิกสัจฉิกัตฉะ ไดแก สัจฉิกตั ถะลวน คือไมเจือดวยอยาง
อื่น.
๒. คําวา สัจฉิกัตถะทั้ง ๓ ไดแก สัจฉิกตั ถะที่ทานกลาวถึงที่ทั้งปวง
ในกาลทั้งปวง และในธรรมทั้งปวง.
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ฉะนี้. นิคคหะ ๘ ในที่นนั้ นั่นแหละ บรรดานิคคหะเหลานั้น นิคคหะ
ที่ประกอบดวยธรรม ๔ ที่ไมประกอบดวยธรรม ๔ ความมีชัยดวย
ความปราชัยดวย แหงสกวาที และปรวาที มีอยูใ นที่ทั้งปวง ดังนี้แล.
จบนิคคหะที่ ๖. ๗. และ ๘ เพียงนี้.
อรรถกถาสัจฉิกัตถะ จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 64

สุทธิกสังสันทนา
[๑๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเปนรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูป
เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๑๘] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นเวทนา โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ฯล ฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ
ยตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ฯ ล ฯ
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ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา วิญญาณ
เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา
วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๑๙] ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นจักขายตนะ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
โสตายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นฆานายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหายตนะ
ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นกายายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูปายตนะ ฯ ล ฯ ดุจ
หยั่งเห็นสัททายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นคันธายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
รสายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นมนา-
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[๒๐] . . .ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ
ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นฆานธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่ง
เห็นชิวหาธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นกายธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูปธาตุ
ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสัททธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นคันธธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่ง
เห็นรสธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นจักขุ
วิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโสตวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
ฆานวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหาวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่ง
เห็นกายวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยัง่ เห็นมโนธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
มโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมธาตุ ฯ ล ฯ โดยสัจฉิกัตถปมัตถะ
หรือ ฯ ล ฯ
[๒๑] . . .ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ
ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นฆานินทรีย ฯ ล ฯ ดุจ
หยั่งเห็นชิวหินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นกายินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
มนินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นชีวิตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นอิตถินทรีย
ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นปุริสินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสุขินทรีย ฯ ล ฯ ดุจ
หยั่งเห็นทุกขินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นโสมนัสสินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่ง
เห็นอุเปกขินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสัทธินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
วิริยินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสมาธินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นปญญินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
อัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
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ป. ถูกแลว
ส. อัญญาตาวินทรีย เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปน
อื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น ก็ตอ งไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่นดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๒๒] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ?
๑

๑. องฺ. จตุกก. ๒๑/๙๖. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๐.
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ส. ถูกแลว.
ป. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวาพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่ง
เห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูป
เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูป
เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูปโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปน
อื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นเวทนา ฯ ล ฯ และทานก็
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หยั่งเห็นสัญญา ฯ ล ฯ และทานก็หยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ และทานก็
หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่ง
เห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาว
ไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน
มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด. แตถาไมพึงกลาว
วา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจา
ก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้น พึง
กลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อ
กูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแต
ไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๒๓] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ฯ ล ฯ และทานหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯ ล ฯ และทาน
ก็หยั่งเห็นธัมมายตนะ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ฯ ล ฯ
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[๒๔] . . .ทานก็หยั่งเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นกายธาตุ ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นรูปธาตุ ฯลฯ
และทานก็หยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นจักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ และทานก็หยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ และทานก็หยั่ง
เห็นธัมมธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ฯ ล ฯ
[๒๕] . . .และทานก็หยั่งเห็นจักขุนทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ฯ ล ฯ และทานก็หยั่งเห็นโสตินทรียโ ดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ฯ ล ฯ และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
หรือ ฯ ล ฯ
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็น
อัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหา
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นั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผู
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาว
วา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
สุทธิกสังสันทนา จบ
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อรรถกถาสุทธิกสังสันทนา
วาดวยการเทียบเคียงสุทธิกะ
บัดนี้ เปนการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะกับรูปเปนตน. ในคําเหลานั้น
คําวา รูป เปนคําถามของสกวาที โดยหมายเอาดวยคําวา ทาน
หยั่งเห็นรูปไดโดยปรมัตถะฉันใด แมบุคคลทานก็หยั่งเห็นตามลัทธิของ
ทานฉันนั้นหรือ ดังนี้. คํารับรองถือเอาเพียงคําวา บุคคลมีอยู ดังนี้
เปนของปรวาที. การซักถามของสกวาทีวา ถาวาบุคคลมีอยูจากรูป
ปรมัตถะราวกะรูปตามลัทธิของทานไซร ความเปนอยางอื่น คือการเกิด
ดับ แมเหลาบุคคลก็ยอมปรากฏราวกะธรรมทั้งหลายมี เวทนาเปนตน
ดังนี้ การปฏิเสธเปนของปรวาที เพราะเห็นผิดจากพระสูตรที่เปนลัทธิ.
คําที่เหลือปรากฏชัดแลวโดยอรรถนั้นเทียว ก็ในที่นี้เมื่อวาโดยธรรม
ทานแสดงอนุโลมปญจกะ ๕๗ ประเภท ในอนุโลมปญจกะที่เปนมูลใน
ฝายสกวาที ดวยสามารถแหงสัจฉิกัตถปรมัตถะ ๕๗ ประเภท ฯ หมวด ๔
แหงปฏิกัมมะทานยอไว. และทานแสดงปฏิโลมปญจกะ ๕๗ ประเภท
ในอนุโลมแหงปจจนิกแมอันเปนมูลฝายปรวาทีอีก. หมวด ๔ แหง
ปฏิกัมมะ เปนตน ทานยอไว. คําซักถามของปรวาทีวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เปนตนเพื่อแสดงถึงความที่บุคคลเปนของมีอยู ดวยคํา
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวแลวดวย ซึ่งความที่รูปเปนสภาวะที่หยั่ง
เห็นไดดวยสามารถแหงสัจฉิกัตถะและปรมัตถะดวย แลวจึงใหสกวาที
รับรองซึ่งความเปนอยางอื่น คนละอยาง แหงธรรมทั้ง ๒. คําปฏิเสธ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 73

เปนของสกวาที เพราะความที่ปญหาอันมีอรรถอยางเดียวกัน และมี
อรรถตางกันแหงสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะทั้งหลายควรงดตอบ. คํา
ที่เหลือแมในที่นี้ก็ปรากฏชัดเจนแลวโดยอรรถทั้งนั้น ดังนี้แล.
อรรถกถาสุทธิกสังสันทนา จบ
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โอปมมสังสันทนา
[๒๖] ส. ทานหยัง่ เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็น
เวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นรูปโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น
เวทนาก็เปนอื่น ( อยางเดียว ) ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดวยเหตุนั้นนะทาน จึงตองกลาววา
รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา
รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปน
อื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตอ งไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะรูปเปนอื่น เวทนา
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ก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูป
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูป
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปน
อื่น เวทนาก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๒๗] ส. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็น
สัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นรูป
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปน
อื่น วิญญาณก็เปนอื่น (อยางเดียวกัน ) ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทา นกลาวในปญหานั้น
วา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
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เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเปนบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้
ผิด ฯ ล ฯ
[๒๘] ส. ทานหยัง่ เห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นสัญญา ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ เวทนาเปนอื่น รูปก็เปนอื่น
หรือ ฯ ล ฯ
[๒๙] ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็น
สังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถะ สัญญาเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น
หรือ ? ฯ ล ฯ
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[๓๐] ส. ทานหยัง่ เห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ สังขารเปนอื่น สัญญาก็เปนอื่น
หรือ ? ฯ ล ฯ
[๓๑] ส. ทานหยัง่ เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่ง
เห็นรูป ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปน
อื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นวิญญาณ
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณ
เปนอื่น สังขารก็เปนอื่น อยางเดียวกัน ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นสังขาร โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอื่น
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สังขารก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอื่น
สังขารก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ทีท่ านกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาว
ไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่งเห็นสังขาร
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๓๒] ส. ทานหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
จักขายตนะเปนอื่น ธัมมายตนะก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๓๓] ส. ทานหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯ ล ฯ ทานหยั่งเห็น
ธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ ฯ ล ฯ ดุจ
หยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ธัมมายตนะเปนอื่น มนายตนะก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๓๔] ส. ทานหยั่งเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นธัมธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
จักขุธาตุเปนอื่น ธัมธาตุก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
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[๓๕] ส. ทานหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯ ล ฯ ทานหยั่งเห็นธัม
ธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
มโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ธัมธาตุเปนอื่น มโนวิญญาณธาตุ ก็เปนอื่น หรือ ? ฯลฯ
[๓๖] ส. ทานหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ จักขุนทรียเปนอื่น อัญญาตาวินทรียก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๓๗] ส. ทานหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯ ล ฯ ทานหยั่งเห็น
อัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโ ดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
อัญญินทรียก ็เปนอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก ็เปนอื่น อยางเดียว
กัน ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตา-
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วินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
อัญญินทรียเปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แต
ไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตอง
ไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
อัญญินทรียก ็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโ ดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรีย
เปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๓๘] ป. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็น
เวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตนมีอยู และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา ทานหยั่งเปนรูป
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปน
อื่น เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตนมีอยู และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนอื่นบุคคลก็เปนอื่น ที่ทา นกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู
และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปน
อื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น เวทนา
ก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
ตนมีอยู และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคล
ผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
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[๓๙] ป. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็น
สัญญา ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๐] ป. ทานหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นสัญญา ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ เวทนาเปนอื่น รูปก็เปนอื่นหรือ ?
ฯลฯ
[๔๑] ป. ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นสังขาร ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ สัญญาเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น
หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๒] ป. ทานหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ สังขารเปนอื่น สัญญาก็เปนอื่น
หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๓] ป. ทานหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหยั่ง
เห็นรูป ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปน
อื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๔] ป. ทานหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
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จักขายตนะเปนอื่น ธัมมายตนะก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๕] ป. ทานหยั่งเห็นโสตายนะ ฯ ล ฯ ธัมมายตนะโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะ
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ธัมมายตนะเปนอื่น มนายตนะก็เปนอื่น หรือ ?
ฯลฯ
[๔๖] ป. ทานหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตธาตุ ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นธัมธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
จักขุธาตุเปนอื่น ธัมธาตุก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๗] ป. ทานหยั่งเห็นโสตธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ฯ ล ฯ
ทานหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯ ล ฯ
ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ธัมธาตุเปนอื่น
มโนวิญญาณธาตุก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๘] ป. ทานหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นโสตินทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ จักขุนทรียเปนอื่น อัญญาตาวินทรียก็เปนอื่น หรือ ? ฯ ล ฯ
[๔๙] ป. ทานหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯ ล ฯ อัญญาตาวินทรีย
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย ฯ ล ฯ ดุจหยั่งเห็น
อัญญินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทียเปนอื่น อัญญินทรีย
ก็เปนอื่น หรือ ฯ ล ฯ
ส. ถูกแลว.
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ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา ทานหยั่งเห็น
อัญญาตาวินทริย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก ็เปนอื่น
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรีย
ก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
ตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไม
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ
หยั่งเห็นอัญญินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
อัญญินทรียก ็เปนอื่น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
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เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่ง
เห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก ็เปนอื่น
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
และขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
โอปมมสังสันทนา จบ

อรรถกถาโอปมมสังสันทนา
วาดวยการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะดวยความอุปมา
บัดนี้ ชื่อวาเปนการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะดวยสามารถแหงการ
เปรียบกับธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนนั่นแหละ บรรดาคําเหลานั้นแม
ทั้ง ๒ คําถาม คือ คําถามถึงความที่รูปและเวทนาเปนคนละอยางดวย
ความเห็นทั่วไปอยางหนึ่ง คําถามที่ถามถึงความเห็นทั่วไปของบุคคลกับ
รูปอยางหนึ่ง เปนของสกวาที. คําตอบรับรองแมทั้ง ๒ ปญหา เปน
ของปรวาที. คําซักถามถึงความเปนคนละอยางของรูปกับบุคคล ดุจรูป
กับเวทนาดวยความเห็นทั่วไปที่ปรวาทีไมเห็นดวย เปนของสกวาที. คํา
ปฏิเสธเปนของปรวาที. คําที่เหลือแมในที่นี้ชัดเจนแลวโดยอรรถนั่น
เทียว. ก็เมื่อวาโดยธรรมแลว ในขอนี้ในฝายสกวาทีทานแสดงนิคคหปญจกะ คือหมวด ๕ แหงนิคคหะ ไวถึง ๙๒๐ นัย ดวยสามารถ
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แหงความหมุนไปซึ่งธรรมมีรูปเปนมูละเปนตน. ถามวา " แสดง
อยางไร " ตอบวา ในขันธทั้งหลายกอน คือธรรมที่เปนรูปเปนมูละ
หมุนไปได ๔ นัย ในเวทนามูละเปนตนก็เหมือนกัน รวมเปน ๒๐ นัย
(๔ x ๕ = ๒๐). ในอายตนะทั้งหลาย จักขายตนะมูละหมุนไปได ๑๑ นัย
ในอายตนะที่เหลือก็ฉันนั้น รวมเปน ๑๓๒ นัย (๑๑ x ๑๒ = ๑๓๒ ).
ในธาตุทั้งหลาย จักขุธาตุมูละหมุนไปได ๑๗ นัย ในธาตุที่เหลือก็ฉัน
นั้น รวมเปน ๓๐๖ นัย ( ๑๗ x ๑๘ = ๓๐๖ ). ในอินทรียทั้งหลาย
จักขุนทริยมูละหมุนไปได ๒๑ นัย ในอินทรียที่เหลือก็ฉันนั้น รวม
เปน ๔๖๒ นัย (๒๑ x ๒๒ = ๔๖๒) รวมทั้งหมดเปนนิคคหปญจกะ
๙๒๐ นัย ดวยประการฉะนี้. แมในฝายปรวาที ทานก็ทําใหสกวาที
รับคําถึงความเปนคนละอยางแหงธรรมทั้งหลายมีรูปกับเวทนาเปนตน
ดวยสามารถแหงอนุโลมวา รูป อุปลพฺภติ แปลวา ทานหยั่ง
เห็นรูป เปนตน แลวจึงยกเอาความเห็นทั่วไปขึ้นทําการซักถามถึงความ
เปนคนละอยางดวยธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนกับบุคคล ดวยสามารถ
แหงคําอันมีเลศนัยเพราะอาศัยพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
บุคคลมีอยู อีก. คําที่เหลือแมในที่นี้ เปนของงายโดยเนื้อความ
ทั้งนั้น. เมื่อวาโดยธรรมทานแสดงปฏิกัมมจตุกกะ คือ หมวด ๔ แหง
ปฏิกรรม ไว ๙๒๐ นัย โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในฝายสกวาที. การ
เทียบเคียงสัจฉิกัตถะกับรูปเปนตนดวยสามารถแหงการอุปมามีประมาณ
เทานี้.
อรรถกถาโอปมมสังสันทนา จบ
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จตุกกนยสังสันทนา
[๕๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเปนบุคคลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนี้.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนบุคคล,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด, แตถา
ไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล
ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๑] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลในรูปหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอืน่ จากรูปหรือ ? ฯ ล ฯ
รูปในบุคคลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปในบุคคล,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
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สัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปในบุคคล ดังนี้ ผิด, แตถาไม
พึงกลาววา รูปในบุคคล ก็ตองไมกลาววาขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวาขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา รูปในบุคคล
ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๒] ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เวทนาเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในเวทนาหรือ ?
ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ ฯ ล ฯ เวทนาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ สัญญา
เปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในสัญญาหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากสัญญา
หรือ ฯ ล ฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ สังขารเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคล
ในสังขารหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯ ล ฯ สังขารในบุคคล
หรือ ฯ ล ฯ วิญญาณเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในวิญญาณหรือ ฯ ล ฯ
บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯ ล ฯ วิญญาณในบุคคลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณใน
บุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้
ผิด, แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
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กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึง
กลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๓] ส. ทานหยัง่ เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขายตนะหรือ ฯ ล ฯ จักขายตนะใน
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในธัมมายตนะ
หรือ ฯ ล ฯ ธัมมายตนะในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ
[๕๔] . . .จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขุธาตุ
หรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขุธาตุหรือ ฯ ล ฯ จักขุธาตุในบุคคลหรือ
ฯ ล ฯ ธาตุเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในธัมธาตุหรือ ฯ ล ฯ
บุคคลอื่นจากธัมธาตุหรือ ฯ ล ฯ ธัมธาตุในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ
[๕๕] . . .จักขุนทรียเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขุนทรียหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขุนทรียหรือ ฯ ล ฯ จักขุนทรียใน
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลใน
อัญญาตาวินทรียหรือ ฯ ล ฯ บุคคคลอื่นจากอัญญาตาวินทรียหรือ ฯ ล ฯ
อัญญาตาวินทรียในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากทานหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรีย.
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ในบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล
ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ก็ตองไมกลาว
วา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แต
ไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมิตถะหรือ ?
ฯลฯ
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปเปนบุคคลหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวาพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา รูปเปนบุคคล ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด, แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล
ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
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เกื้อกูลตน มีอยู ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แต
ไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๗] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลในรูปหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากรูปหรือ ฯ ล ฯ
รูปในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ เวทนาเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในเวทนาหรือ
ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ ฯ ล ฯ เวทนาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ สัญญา
เปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในสัญญาหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากสัญญา
หรือ ฯ ล ฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ สังขารเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ
บุคคลในสังขารหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯ ล ฯ สังขาร
ในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ วิญญาณเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ วิญญาณในบุคคล
หรือ ฯ ล ฯ บุคคลในวิญญาณหรือ ฯ ล ฯ หรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจาก
วิญญาณหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯ ล ฯ วิญญาณใน
บุคคลหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะ
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ทานจึงตองกลาววา วิญญาณในบุคคล ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อ
กูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด, แตถาไม
พึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ก็ตองไมกลาววา พระผูมีภาคเจาไดตรัส
ไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อ
กูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๕๘] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขายตนะหรือ ฯ ล ฯ จักขายตนะใน
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในธัมมายตนะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากธัมมายตนะหรือ ฯ ล ฯ ธัมมายตนะใน
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขุธาตุ
หรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขุธาตุหรือ ฯ ล ฯ จักขุธาตุในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ
ธัมมธาตุเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในธัมมธาตุหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจาก
ธัมมธาตุหรือ ฯ ล ฯ ธัมมธาตุในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ
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[๕๙] ...จักขุนทรียเ ปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขุนทรียหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากจักขุนทรียหรือ ฯ ล ฯ จักขุนทรียใน
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในอัญญาตาวินทรียหรือ ฯ ล ฯ บุคคลอื่นจากอัญญาตาวินทรียหรือ ฯ ล ฯ อัญญาตาวินทรียในบุคคลหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวาพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล
ดังนี้ ผิด, แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ก็ตองไมกลาววา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
จตุกกนยสังสันทนา จบ
และ
สังสันทนากถา จบ
๑. สังสันทนากถา คือ เรื่องเปรียบเทียบในเรื่องบุคคลมี ๓ คือ ก.
สุทธิกสังสันทนา ข. โอปมมสังสันทนา ค. จตุกกนยสังสันทนา.
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อรรถกถาจตุกกนย*สังสันทนา
วาดวยการเทียบเคียงโดยนัยแหงจตุกกะ
บัดนี้ คําใดที่ปรวาทีหยั่งเห็นโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะในบรรดา
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ๕๗ อยาง มีรูปเปนตน โดยอาศัยแลวซึ่งรูปเปนตน
หรือเวนจากรูปเปนตน หรือกําลังอาศัยรูปเปนตนอยางใดอยางหนึ่งนั้น
พึงมีเหตุใด เพราะเหตุนั้น ทานจึงเริ่มการเทียบเคียงสัจฉิภัตถะโดย
จตุกกนัย คือโดยนัยแหงหมวด ๔ นี้.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา " รูปเปนบุคคลหรือ" เปนคําซักถาม
ของสกวาที ฯ คําปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น เปนของปรวาที
เพราะกลัวจะถูกกลาวหาวาเปนอุจเฉททิฏฐิ. การยกนิคคหะขึ้นเปนของ
สกวาที แมทานกลาววา ก็ขอนั้นถูกตองแลวหรือ นั่นเปนรูปเปน
เวทนามิใชหรือ ดังนี้ ทานปฏิเสธทั้งสิ้น. อนึ่งคํานั้น ทานพึงปฏิเสธ
โดยรับวาบุคคลเปนอยางหนึ่ง ไมใชรปู ไมใชเวทนา แตไมนอกจากรูป
และเวทนาก็ปรวาทีนี้ ไมปรารถนาความเปนอยางอื่นของบุคคลแมแต
* คําวา จตุกกนยะ ไดแกโดยนัยแหงหมวด ๔ เชน.- ๑. รูปเปน
บุคคลหรือ ๒. บุคคลในรูปหรือ ๓. บุคคลนอกจากรูปหรือ ๔. รูปในบุคคล
หรือ. ปญหาเชนนี้ทานเรียกวา สักกายทิฏฐิปญหา เพื่อใหเห็นสภาพตามความ
เปนจริงวา การยึดวาเปนบุคคล เปนอัตตาเปนสัตวมีมากมาย เมื่อทานซักถาม
เนื้อความนีแ้ ตละขอก็จะปรากฏทีเดียววาไมมีบุคคลหรืออัตตาอยางที่ยดึ ถือ
นั้นเลย เปนแตสภาวธรรมอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น.
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ธรรมอยางหนึ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน เพราะฉะนั้น ทาน
จึงตอบรับรองวา ใช. ก็คําซักถามนี้วา รูปเปนบุคคล ฯ ล ฯ
อัญญาตาวินทรียเปนบุคคล ดังนี้ ทานปรารภหมายเอาปรมัตถสัจจะทั้ง
สิ้น แตวาใคร ๆ ไมอาจกลาววาปรมัตถธรรมทั้งสิน้ เปนอยางเดียวกันดวย
สามารถแหงปจจัตตลักขณะ คือลักษณะที่มีเฉพาะตัวเรียกวาปจจัตตลักขณะ เพราะฉะนั้น คํานี้ทานตั้งไวแลวสักวาเปนลักษณะแหงการ
ซักถามดวยสามารถแหงแบบแผน ดวยเหตุนั้น วิญูชนทั้งหลายควรยัง
ธรรมนี้ใหแจมแจง. ฝายสกวาทีผูใครเพื่อจะกลาวถือเอาลักษณะนี้แลว
ไมใหโอกาสแกปรวาทีโดยประการใด ๆ พึงกลาวโดยประการนั้น ๆ. คํานี้
เปนอันถูกตองแลวนั่นเทียว เพราะความที่ลักษณะแหงการซักถามทาน
ตั้งไวแลวดวยสามารถแหงแบบแผน ดวยประการฉะนี้. พึงทราบเนื้อ
ความซักถามทั้งปวงโดยนัยนี้. ก็แตเนื้อความที่แปลกกันในคําทั้งหลาย
วา บุคคลในรูปหรือ เปนตนนี้ พึงทราบวา การกลาววามหาภูต
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ วิญญาณในรูปอาศัยวัตถุรูปดังนี้ ยอมควร
ฉันใด บุคคลในรูปตามลัทธิของทานฉันนั้นหรือ การกลาววา ก็อรูป
ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเปนตน หรือนามขันธ ๔ หรือพระนิพพานนั่น
แหละ โดยการแยกสภาวะเปนธรรมเวนจากรูป ดังนี้ ยอมควรฉันใด
บุคคลตามลัทธิของทานฉันนั้นหรือ การกลาววา เหมือนอยางวา รูปใน
เวทนา รูปในวิญญาณ ดวยสามารถแหงธรรมอันเปนที่อาศัยแหงรูป
ทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐานยอมควรฉันใด บุคคลตามลัทธิของทาน
ฉันนั้นหรือ ดังนี้. ก็ในคําซักถามทั้งปวงปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะกลัว
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แตอุจเฉททิฏฐิ และเพราะผิดจากลัทธิ. คําที่เหลือในที่นี้ชัดเจนแลวโดย
อรรถทั้งนั้น. วาโดยธรรม คือโดยหัวขอ แลว ทานแสดงหมวด ๕
คืออนุโลมปญจกะ. ไวถงึ ๒๒๘ ขอ (๕๗ x ๔ = ๒๒๘) เพราะกระ
ทําอรรถอันหนึ่งๆ ในสัจฉิกัตถะ ๕๗ ประเภทใหเปนหมวดละ ๔ ดวย
สามารถแหงนิคคหะที่เปนฝายของสกวาทีผูกระทํา ฯ แมในฝายปรวาที
ก็มีประมาณเทานั้นนั่นแหละดวยสามารถแหงปฏิกรรม. อนึ่งในที่นี้
คําที่ปรวาทีกลาววา บุคคลมีอยู คํานั้นสกวาทีรับรองดวยความ
สามารถแหงสมมติที่มาแลวในพระสูตร ฯ ในคําทั้งหลายวา รูปเปน
บุคคลหรือ เปนตน ทานปฏิเสธ เพราะความที่ปญหาวาดวยสักกาย
ทิฏฐิเปนปญหาที่ไมควรตอบ. ปฏิกรรมของปรวาทียอมมีดวยสามารถ
แหงคําอันมีเลศนัยนั่นเทียว ดังนี้.
อรรถกถาจตุกกนยสังสันทนา และสังสันทนากถา จบ
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ลักขณยุตติกตา
[๖๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ
บุคคลเปนสังขตะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลเปนอสังขตะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลเที่ยง
หรือ ฯ ล ฯ บุคคลไมเที่ยงหรือ ฯ ล ฯ บุคคลมีนิมิตหรือ ฯ ล ฯ บุคคลไม
มีนิมิตหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ คําเปนตนวา ทาน
จงรูนิคคหะ ทานยอไว.
[๖๑] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ
บุคคลเปนสังขตะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลเปนอสังขตะหรือ ฯ ล ฯ บุคคลเที่ยง
หรือ ฯ ล ฯ บุคคลไมเที่ยงหรือ ฯ ล ฯ บุคคลมีนิมติ หรือ ฯ ล ฯ บุคคล
ไมมีนิมิต หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ คําทั้งปวงทานยอไว.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม ฯ ล ฯ.
ลักขณยุตติกตา จบ
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อรรถกถาลักขณยุตติกถา
วาดวยการประกอบลักษณะ
๑

บัดนี้ ชื่อวาลักขณยุตติ คือ การประกอบลักษณะ. ในปญหา
นั้น คําซักถาม ๘ ขอของสกวาที มีคําวา บุคคลมีปจจัยหรือ เปนตน
โดยหมายเอาวา ยกเวนพระนิพพานแลว สัจฉิกัตถปรมัตถะที่เหลือชื่อ
วา มีปจจัยเพราะเปนสภาพเนื่องดวยปจจัย ชื่อวาสังขตะเพราะปจจัย
เหลานั้นประชุมกันปรุงแตงขึ้น ชื่อวาไมเที่ยงเพราะเกิดแลวดับไปไมมี
อยูในกาลทุกเมื่อ ชื่อวามีนิมิตเพราะความที่นิมิตอันนับพรอมแลววาเหตุ
แหงการอุบัติมีอยู สวนพระนิพพานมีลักษณะแหงสัจฉิกัตถะดังนี้ คือ
พระนิพพานชื่อวาไมมีปจจัย ชื่อวาเปนอสังขตะ ชื่อวาเที่ยง ชื่อวาไม
มีนิมิตเพราะไมมีประการดังกลาวแลว เพราะฉะนั้นถาแมบุคคลเปน
สัจฉิกัตถปรมัตถะไซร แมบคุ คลนั้นก็จะพึงมีลักษณะดังกลาวนี้. คํา
ปฏิเสธเปนของปรวาที. ก็ในคํานี้วา ทานจงรูนิคคหะ เปนตน
ทานยอไว. ในฝายสกวาที บัณฑิตพึงทราบหมวด ๕ นิคคหะ ๘ เหลานี้
ดวยสามารถสักวาอนุโลมในอนุโลมปจจนิก ดวยประการฉะนี้. แมใน
ฝายปรวาทีก็พึงทราบหมวด ๕ ปฏิกรรม ๘ ดวยสามารถสักแตวาปจจนิก
ในปจจิกานุโลมนั่นแหละ. ในปจจนิกอนุโลมนั้นปรวาทีทําสมมติสัจจะ
ใหสําเร็จดวยสามารถแหงพระสูตร แตสภาพธรรมที่มีปจจัยเปนตนแหง
สมมติสัจจะหามีไม เพราะฉะนั้น สกวาทีจึงปฏิเสธตามความเปนจริง
๑. บาลีเปน ลักขณยุตติกตา.
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อนึ่ง คําวา ทานจงรูปฏิกรรม เปนตน เปนคําที่ปรวาทีกลาวดวย
เลศนัย คําทั้งปวงทานยอไวแมในที่นี้นั่นเทียว.
อรรถกถาลักขณยุตติกถา จบ
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วจนโสธนะ
[๖๒] ส. บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได สภาวะที่หยั่งเห็น
ได ก็เปนบุคคล หรือ ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได แตสภาวะที่หยั่ง
เห็นไดบางอยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล.
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได บางอยาง
เปนสภาวะที่หยั่งเห็นไมได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓] ส. บุคคลเปนสภาวะที่จริงแท [สัจฉิกัตถะ] สภาวะ
ที่จริงแทก็เปนบุญ หรือ ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่จริงแท แตสภาวะที่จริงแทบาง
อยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล.
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่จริงแท บางอยางไม
เปนสภาวะที่จริงแท หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๖๔] ส. บุคคลเปนสภาวะที่ประสบอยู สภาวะที่ประสบอยู
ก็เปนบุคคล หรือ ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่ประสบอยู แตสภาวะที่ประสบ
อยู บางอยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล.
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ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่ประสบอยู บางอยาง
ไมเปนสภาวะที่ประสบอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕] ส. บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู สภาวะที่ปรากฏอยู
ก็เปนบุคคล หรือ ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู แตสภาวะที่ปรากฏ
อยู บางอยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่ปรากฏอยู บางอยาง
ไมเปนสภาวะที่ปรากฏอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖ ] ส. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู สภาวะที่มีอยูก็เปนบุคคล
หรือ ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู แตสภาวะที่มีอยูบางอยาง
เปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล.
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่มีอยู บางอยางไมเปน
สภาวะที่มีอยูหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗] ส. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู แตสภาวะที่มีอยูไมเปน
บุคคลทั้งหมดหรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลเปนสภาวะที่ไมมีอยู แตสภาวะที่ไมมีอยูไม
เปนบุคคลทั้งหมดหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ คําวา นิคคหะ
เปนตน ทานยอไว.
วจนโสธระ จบ

อรรถกถาวจนโสธนะ
วาดวยการชําระถอยคํา
บัดนี้ เปนการชําระถอยคํา. ในปญหานั้น คําใดที่วา บุคคล
เปนสภาวะที่หยั่งเห็นได ดังนี้ เพื่อชําระคํานั้น สกวาทีจึงถามวา
บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไดสภาวะที่หยั่งเห็นไดก็เปนบุคคลหรือ.
เนื้อความแหงปญหานั้น พึงทราบดังนี้.คําวา บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได นี้ มี ๒ บท ทั้ง ๒
บทนี้พึงมีอรรถอยางเดียวกัน หรือพึงมีอรรถตางกัน ผิวา พึงมีอรรถ
ตางกันกอนไซร คํานี้ก็ยอ มปรากฏดังคําที่อุปมาวา รูปเปนอยางหนึ่ง
เวทนาก็เปนอยางหนึ่ง ฉันใด บุคคลก็เปนอยางหนึ่ง สภาวะที่หยั่งเห็น
ไดก็เปนอยางหนึ่ง ฉันนั้น ดังนี้ ก็ถามีอรรถอันเดียวกันไซร ขอนี้
ยอมปรากฏดังคําอุปมาวา จิตอันใด มโนก็อันนั้น ฉันใด บุคคลนั้น
นั่นแหละเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไดก็ฉันนั้น ดังนี้ ดวยเหตุนี้ ขาพเจา
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จะกลาวคําหลังนี้วา ถาวาบุคคลใดตามลัทธิของทาน บุคคลนั้นเปน
สภาวะที่หยั่งเห็นได ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู สภาวะใด ๆ ที่หยั่ง
เห็นได สภาวะนั้น ๆ ก็เปนบุคคล ทานรับรองคํานั้นหรือ จากนั้น
สกวาทีตองการถามซึ่งความที่บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได ไมตองการ
ถามซึ่งภาวะแหงธรรมมีรปู เปนตนที่หยั่งเห็นไดวาเปนบุคคล เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาวคําวา บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได สภาวะที่
หยั่งเห็นไดบางอยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคลหรือ เปนตน.
พึงทราบความหมายแหงปญหานั้นวา ก็สภาวะที่หยั่งเห็นไดอันใด เพราะ
ดํารัสของพระศาสดาวา บุคคลของเรา บุคคลมีอยู ดังนี้ สภาวะที่
หยั่งเห็นไดอันนั้นไมเปนบุคคลทั้งหมด บางอยางแลเปนบุคคล บาง
อยางไมใชบุคคลหรือ ในปญหานั้น เก อักษร มีอรรถเปน โก อักษร
หิ อักษรและ จิ อักษรสักแตเปนนิบาต. ก็พึงทราบเนื้อความในที่นี้วา
บางอยางเปนบุคคล บางอยางไมใช ดังนี้. คําวา บางอยางเปนบุคคล
บางอยางไมใชบุคคลนี้ ทานอธิบายไววา บุคคล คือธรรมอยางใด
อยางหนึ่งในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนซึ่งเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไดนั้น
แหละ แตในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนเปนบุคคลนั่นเทียว คือเปน
บุคคลอะไร ๆ สวนในรูปเปนตน บางอยางไมใชบุคคล ดังนี้. ลําดับ
นั้น สกวาทีจึงกลาววา บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไดบาง
อยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไมไดหรือ. เนื้อความแหงปญหานั้น โดย
อรรถมี ๒ บทคือ บุคคลกับคําวาสภาวะที่หยั่งเห็นได ถาในอรรถอัน
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เดียวกันไซร บุคคลก็คอื ธรรมทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว
วาสภาวะธรรมที่หยั่งได บุคคลมิใชนอกจากธรรมนั้นแตสภาพธรรมนั้น
บางอยางเปนบุคคล แมบางอยางก็ไมใชบุคคล แมบุคคลยอมปรากฏวา
บางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได บางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไมได
ตามลัทธิของทาน ทานรับรองคํานั้นหรือ ? ปรวาทีนั้นเมื่อไมปรารถนา
บุคคลนอกจากลัทธิของตนจึงปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น. เบื้อง
หนาแตนี้ไป คําวา ทานจงรูนิคคหะ เปนตนทั้งปวงทานยอไว
บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดาร. แมในคําวา บุคคลเปนสัจฉิกัตถะ เปน
ตน ก็นยั นีน้ ั่นแหละ. คําทั้งปวงเหลานี้ คือ ภาวะที่แทจริง สภาวะที่ประสบอยู สภาวะที่ปรากฏอยู สภาวะที่มีอยู สภาวะที่ไมมีอยู ทั้งหมด
เปนคําไวพจนของคําวา สภาวะที่หยั่งเห็นได.
อีกอยางหนึ่ง คํารับรองของปรวาทีวา บุคคลเปนสภาวะที่หยั่ง
เห็นไดดวยสัจฉิกัตถะ นี้ เพราะลัทธิของเขาวา บุคคลเปนสภาวะที่
หยั่งเห็นไดฉันใดนั่นแหละ คําวา บุคคลก็ยอมปรากฏวาเปนสัจฉิกัตถะ
ตามลัทธิของเขาฉันนั้นเหมือนกัน. ก็ลัทธิใดของปรวาทีวา บุคคล
มีอยู ดังนี้ คํานี้เปนไวพจนของคําวา บุคคลเปนสภาวะที่ประสพ
อยูดังนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงชําระคําไวพจนทั้งปวงเหลานี้.
ในปญหาเหลานั้น คําใดที่ทานกลาวไวในที่สุดวา บุคคล
เปนสภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลทั้งหมด เปนตน พึงทราบคําอธิบาย
ตอไป:-
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ปรวาทีกลาวคําใดวา บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู แตสภาวะที่มี
อยูบางอยางเปนบุคคล บางอยางไมเปนบุคคล ดังนี้ คํานั้นเมื่อวา
โดยอรรถแลว ก็มถี อยคําเพียงเทานี้แหละวา บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู
สภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลทั้งหมด เพราะฉะนั้นสกวาทีจึงใหปรวาที
รับรองคํานั้นแลว จึงประกอบคําถามในบัดนี้วา ทานถือลัทธิวาบุคคลมี
อยูเพราะอาศัยคําสักแตวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน
มีอยูเทานั้น ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลไมมีอยู โดยนัย
เปนอาทิวา ดูกอนโมฆราชเธอจงพิจารณาดูโลกโดยความเปนของวาง
เปลา จงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฯ ล ฯ ดังนี้ เพราะฉะนั้นลัทธิของทานที่
แสดงวา บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู สภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลทั้งหมด
ฉันใดนั่นแหละ โดยประการนั้นบุคคลยอมปรากฏวาเปนสภาวะที่ไมมี
อยู สภาวะที่ไมมีอยูไมเปนบุคคลทั้งหมดฉันนั้น ดังนี้ ทานรับรองคํา
นั้นหรือ ? ลําดับนั้น ปรวาทีเมื่อไมรับรองคํานั้น จึงปฏิเสธวา ไมพึง
กลาวอยางนั้น ๆ คําที่เหลือในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบกฏแหงถอยคํามีคํา
วา นิคคหะเปนตน โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
อรรถกถาวจนโสธนะ จบ
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ปญญัตตานุโยค
[๖๘] ส. บุคคลชือ่ วามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลชือ่ วามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙] ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐] ส. บุคคลชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลชือ่ วามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๑] ป. สัตวทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๗๒] ส. บุคคลชือ่ วามีรูป เพราะรูปธาตุ บุคคลชื่อวาไม
มีรูป เพราะอรูปธาตุ และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุแลว เขาถึงอรูปธาตุ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลมีรูป ขาดสูญไปแลว บุคคลไมมีรูป เกิดขึ้น.
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๓] ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ สัตวทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุ
แลว เขาถึงอรูปธาตุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัตวมีรูป ขาดสูญไปแลว สัตวไมมีรูปเกิดขึ้นใหม
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ลฯ
[๗๔] ส. บัญญัตวิ ากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากาย
ก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นีก้ ็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน
เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคล
ก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียว
กัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา บัญญัติวากายหรือวา
สรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็
อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล
บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือกายก็ดี รวม
เพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคล
ก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้ง ๒ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอัน
เดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอัน
แตไมพึงกลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา บัญญัติวากาย
หรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒
นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล
บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
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พึงกลาวไดวา บัญญัติวา กายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี
รวมเพงถึงกาย บัญญัตทิ ั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน
เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพ
หรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น แตไมพึงกลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๗๕] ป. บัญญัตวิ ากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากาย
ก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นีก้ ็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน
เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวาบัญญัติวากายหรือวา
สรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทงั้ ๒ นี้ก็
อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
ดวยเหตุนั้นนี่ทานจึงตองกลาววา กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วา
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สรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา
กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา กายเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระ
หรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน. มี
อรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา บัญญัติวา กายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือ
วากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัตทิ ั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถ
อันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา กาย
เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
ปญญัตตานุโยค จบ

อรรถกถาปญญัตตานุโยค
วาดวยการซักถามเรื่องบัญญัติ
บัดนี้ ชื่อวาเรื่องการซักถามบัญญัติ. จริงอยูปุคคลวาทีบุคคล
ยอมบัญญัติบุคคลมีรูปดวยรูปธาตุ โดยทํานองเดียวกัน ยอมบัญญัติ
บุคคลไมมีดวยอรูปธาตุ.
คําถามแมทั้งปวงของพระสกวาทีก็เพื่อมุง
ทําลายลัทธิของปุคคลวาทีบุคคลนั้น. คําตอบรับรองดวย คําปฏิเสธ
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ดวยเปนของพระปรวาที. ครั้นเมื่อสกวาทีถามวา บุคคลชื่อวามีรูป
เปนตน ปรวาทีก็ตอบรับรอง เพราะสภาพแหงรูปกายและบัญญัติเชนนั้น
มีอยู. ครั้นเมื่อคําวา มีกาม อันสกวาทีถามแลว ปรวาทีตอบ
ปฏิเสธ เพราะสภาพแหงวีตราคะและบัญญัติเชนนั้นไมมีอยู. แมเมื่อ
สกวาทีกลาวถามวา สัตวชื่อวาไมมีรูป ปรวาทีตอบรับรอง เพราะ
สภาพแหงอรูปขันธและบัญญัติเชนนัน้ เปนสภาพมีอยู. คําวา สัตว
ในนัย แมทั้ง ๒ ทานกลาวแลวดวยสามารถแหงคําเปนไวพจนของ
บุคคล.
บัดนี้ ทานปรารถนาคําวา กายเปนอยางอื่น บุคคลก็เปน
อยางอื่น ในพระบาลีที่มาแลววา กาเย กายานุปสฺสี แปลวา
พิจารณาเห็นกายในกาย ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพื่อจะทําลายลัทธิอันนั้น
สกวาทีจึงถามวา บัญญัติวากาย หรือวาสรีระ เปนตน. ในคําเหลานั้น
คําวา รวมเพงถึงกาย อธิบายวา ขาพเจาถามถึงกายอันเปนฆนะ
อันสัตวยึดถือไว อันนอมไปสูความเปนเอกีภาพ อันไมพึงจําแนก.
คําวา เอเส เส ไดแก เอโส โสเยว แปลวา บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็เปน
อยางเดียวกันนั่นแหละ พระบาลีวา เอเส เอเส ดังนี้บาง แปลวา
บัญญัติศัพทเหลานั้น ๆ อธิบายวา บัญญัติศัพทเหลานั้นนั่นแหละ. คําวา
มีอรรถอันเดียวกัน ไดแก อรรถอยางเดียวกัน. คําวา เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน ในที่นี้ตางกันแตเพียงถอยคําเทานั้น. ก็เมื่อวา
โดยอรรถแลว สกวาทียอมถามวา กายก็อันนั้นนั่นแหละ ดังนี้ ปรวาที
เมื่อไมเห็นความแตกตางกัน จึงตอบรับรองวา ใช. แมในคําถามวา
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บุคคล หรือวาชีพ ก็นัยนี้นั่นเทียว. อนึ่ง ถูกสกวาทีถามวา กาย
เปนอื่น ปรวาทีก็ตอบรับรอง เพราะทํากายานุปสสนาใหเปนลัทธิ
อยางนี้. เมื่อถูกถามวา ชีพเปนอื่น ปรวาทีเมื่อไมอาจปฏิเสธพระสูตร
ที่ยึดถือไวสําหรับกลาว จึงปฏิเสธ. คําวา จงรับรูนิคคหะ เปนตน
ขางหนาแตนี้มีอรรถตื้นทั้งนั้น. ในฝายปรวาที ทานถามวา กายเปน
อยางอื่น บุคคลก็เปนอยางอื่นหรือ สกวาทีปฏิเสธ เพราะความเปน
ปญหาที่ควรงดเวน. ปรวาทีจงทําปฏิกรรม คือการทํานิคคหะตอบแก
สกวาทีดวยสามารถแหงเลศนัย. แมคํานั้นก็มีอรรถตื้นทั้งนั้น แล.
อรรถกถาปญญัตตานุโยค จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 113

คติอนุโยค
[๗๖] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สโู ลกอื่น จากโลก
อื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนัน้ เอง ทองเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสูโลกอื่น
จากอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๗] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่น
สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลอืน่ ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลก
อื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลก
อื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนัน้ เองดวย บุคคลอื่นดวย ทองเที่ยวไปจาก
โลกนี้สโู ลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๙] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกอื่น จากโลกอื่น
สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนัน้ เอง ก็มิไดทองเที่ยวไป บุคคลอื่นก็มิได
ทองเที่ยวไป จากโลกนีส้ ูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่น
สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป บุคคลอื่นทองเที่ยวไป
บุคคลนั้นเองดวย บุคคลอื่นดวย ทองเที่ยวไป บุคคลนั้นก็มิไดทองเที่ยว
ไป บุคคลอื่นก็มิไดทองเที่ยวไป จากโลกนี้สโู ลกอื่น จากโลกอื่นสูโลก
นี้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลก
อื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลนั้นทอง
เที่ยวไปเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่งแลว จะเปนผูทําที่สุดแหงทุกขได
เพราะสิ้นสัญโญชนทั้งปวง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๒.
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ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลก
อื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ นะสิ.
[๘๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลก
อื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย การทองเที่ยวไปของสัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น
มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน แลนไปอยู ทองเที่ยวไปอยูนี้ มีเบือ้ ง
ตนเบื้องปลายที่ตามรูไมได เงื่อนตนไมปรากฏ ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริงมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้นบุคคลก็ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น
จากโลกอื่นสูโลกนี้ นะสิ.
[๘๓] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่น
สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
๑

๑. ส. นิ. ๑๖/๔๒๑.
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนัน้ เองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บางคนเปนมนุษยแลวเปนเทวดาก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มนุษยกค็ นนั้นแหละ
เทวดาก็คนนั้นแหละ
ป. (เปนคนเดียวกัน ) หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มนุษยกค็ นนั้นแหละ เทวดาก็คนนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเปนมนุษยแลวเปนเทวดา เปนเทวดาแลว
เปนมนุษย เปนผูเกิดเปนมนุษย เทวดาเปนอื่น ผูเกิดเปนมนุษยก็เปน
อื่น ( เปนคนละคน ) คําวา บุคคลนั้นเอง ทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯ ล ฯ
ก็ถาวา บุคคลทองเที่ยวไปบุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนี้ไปสูโ ลกอื่น ไม
ใชบุคคลอื่น เมื่อเปนเชนนี้ ความตายก็จักไมมี แมปาณาติบาตก็จะหยั่ง
เห็นไมได กรรมมีอยู ผลของกรรมมีอยูผลของกรรมทั้งหลายที่ทําแลว
มีอยู เมื่อกุศลและอกุศลใหผลอยู คําวา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป
นี้ผิด ฯ ล ฯ
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ส. บุคคลนัน้ เองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บางคนเปนมนุษยแลวเปนยักษ...เปนเปรต...เปน
สัตวนรก...เปนสัตวเดียรฉาน...เปนอูฐ... เปนโค...เปนลา...เปนสุกร...
เปนกระบือ ก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มนุษยกค็ นนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มนุษยกค็ นนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเปนมนุษยแลวเปนกระบือ เปนกระบือ
แลวเปนมนุษย เปนผูเกิดเปนมนุษย กระบือเปนอื่น ผูเกิดเปนมนุษย
ก็เปนอื่น คําวาบุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯ ล ฯ ก็ถา วาบุคคล
ทองเที่ยวไป บุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนี้ ไปสูโลกอื่น ไมใชบุคคล
อื่น เมื่อเปนเชนนี้ ความตายก็จักไมมี แมปาณาติบาตก็จะหยั่งเห็นไม
ได กรรมมีอยู ผลของกรรมมีอยู ผลของกรรมทั้งหลายที่ทําแลวมีอยู
เมื่อกุศลและอกุศลใหผลอยู คําวา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนัน่ เองทองเที่ยวไปจากโลกนี้ สูโ ลกอืน่ จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บางคนเปนกษัตริยแลวเปนพราหมณ ก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กษัตริยกค็ นนั้นแหละ พราหมณก็คนนั้นแหละ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บางคนเปนกษัตริยแลวเปนแพศย...เปนศูทร ก็มี
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กษัตริยกค็ นนั้นแหละ ศูทรก็คนนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บางคนเปนพราหมณแลวเปนแพศย...เปนศูทร...
เปนกษัตริย ก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พราหมณก็คนนั้นแหละ กษัตริยก็คนนั้นแหละ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บางคนเปนแพศยแลวเปนศูทร...เปนกษัตริย...ไป
เปนพราหมณ ก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. แพศยกค็ นนั้นแหละ พราหมณก็คนนั้นแหละ
หรือ ?
ป. ไมพึงก็กลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บางคนเปนศูทรแลวเปนกษัตริย...เปนพราหมณ
...เปนแพทย ก็มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ศูทรก็คนนั้นแหละ แพศยก็คนนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนัน้ เองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คนมือดวนก็ไปเปนคนมือดวนเทียวหรือ...คนเทา
ดวยก็ไปเปนคนเทาดวนเทียวหรือ... คนดวนทั้งมือและเทาก็ไปเปนคน
ดวนทั้งมือและเทาเทียวหรือ... คนหูวิ่น... คนจมูกโหว... คนทั้งหูวิ่นทั้ง
จมูกโหว... คนนิ้วดวน... คนนิ้วแมมือดวน... คนเอ็นใหญขาด... คน
มือหงิก... คนมือแป... คนเปนโรคเรื้อน... คนเปนตอม... คนเปนโรค
กลาก... คนเปนโรคมองครอ... คนเปนโรคลมบาหมู...อูฐ... โค... ลา...
สุกร... กระบือ ก็ไปเปนกระบือเทียว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๘๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลก
นี้ สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูเปนโสดาบัน เคลื่อนจากมนุษยโลกเขา
ถึงเทวโลกแลว คงเปนโสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลผูเปนโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก
เขาถึงเทวโลกแลว คงเปนโสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น
จากโลกอื่นสูโลกนี.้
[๘๕] ส. ทานทําความตกลงแลววา บุคคลผูเปนโสดาบัน
เคลื่อนจากมนุษยโลก เขาถึงเทวโลกแลว คงเปนโสดาบันเทียวแมใน
เทวโลกนั้น และดวยเหตุนั้น จึงวินิจฉัยวา บุคคลนั้นเทียวทองเที่ยว
ไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานไดทําความตกลงวา บุคคลผูเปนโสดาบัน
เคลื่อนจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลกแลว คงเปนมนุษยแมในเทวโลก
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 121

[๘๖] ส. บุคคลนัน้ เองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ไมเปนอื่น ไมแปรผัน ทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗] ส. ไมเปนอื่น ไมแปรผัน ทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คนมือดวนก็ไปเปนคนมือดวนเทียวหรือ... คน
เทาดวนก็ไปเปนคนเทาดวนเทียวหรือ... คนดวนทั้งมือและเทาก็ไปเปน
คนดวนทั้งมือและเทาเทียวหรือ... คนหูวิ่น... คนจมูกโหว... คนทั้งหูวิ่น
จมูกโหว... คนนิ้วดวน... คนนิ้วแมมือดวน... คนเอ็นใหญขาด... คน
มือหงิก... คนมือแป... คนเปนโรคเรื้อน... คนเปนตอม... คนเปน
โรคกลาก... คนเปนโรคมองครอ... คนเปนโรคลมบาหมู... อูฐ... โค...
ลา... สุกร... กระบือก็ไปเปนกระบือเทียวหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๘] ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนผูมีรูปทองเที่ยวไป หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูมีรูปทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูมีเวทนา ฯ ล ฯ เปนผูมีสัญญา ฯ ล ฯ เปนผู
มีสังขาร ฯ ล ฯ เปนผูมีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เปนผูมีวิญญาณทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙] ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจาก โลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เปนผูไมมีเวทนา ฯ ล ฯ เปนผูไมมีสัญญา ฯ ล ฯ
เปนผูไมมีสังขาร ฯลฯ เปนผูไมมีวิญญาณทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เปนผูไมมีวิญญาณทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๐] ส. บุคคลนั้นแหละทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่
จากโลกอื่น สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. รูปทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ สังขาร ฯ ล ฯ
วิญญาณทองเที่ยวไป หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิญญาณทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๑] ส. บุคคลนั้นแหละ ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น
จากโลกอืน่ สูโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปไมทอ งเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. รูปไมทอ งเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ สังขาร ฯ ล ฯ
วิญญาณ ไมทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิญญาณไมทองเที่ยวไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ คําที่เหลือทานยอไว.
ส. หากวา บุคคลแตกดับไปในเมื่อขันธทั้งหลายแตก
ดับไป ก็เปนอุจเฉททิฏฐิ ที่พระพุทธเจาทรงเวนขาดแลว หากวา
บุคคลไมแตกดับไปในเมื่อขันธทั้งหลายแตกดับไป บุคคลก็จะเที่ยง
(และดังนั้น) จะเสมอเหมือนกับนิพพาน.
คติอนุโยค จบ

อรรถกถาคติอนุโยค
วาดวยการซักถามเรื่องคติ
บัดนี้ เปนการซักถามถึงจุติปฏิสนธิ โดยเฉพาะการเปลี่ยนคติ
คือ เปลี่ยนภพใหม. ในปญหานั้น ปุคคลวาที อาศัยพระสูตรทั้งหลาย
วา บุคคลทองเที่ยวไปสิ้น ๗ ชาติเปนอยางยิ่ง เปนตน แลวถือเอา
ลัทธินั้นกลาววา บุคคลทองเที่ยวไป ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพื่อจะทําลาย
ลัทธิของปุคคลวาทีนั้น สกวาทีจึงถามวา บุคคลทองเที่ยวไปหรือ ?
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ทองเที่ยวไป ไดแก การทองเที่ยว คือ
การไป ๆ มา ๆ ในสงสาร. คําตอบรับรอง เปนของปรวาทีดวยสามารถ
แหงลัทธิของตน. แมคําซักถามของสกวาที บุคคลนั้น เปนตน คํา
ปฏิเสธเปนของปรวาที. ในปญหานั้น คําวา บุคคลนั้น อธิบายวา
บุคคลนั่นแหละ. ก็สกวาทีประกอบคําถามอยางนี้ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธ
เพราะกลัวจะถูกกลาวหาวาเปนสัสสตทิฏฐิ. ถูกถามวา บุคคลอื่น ก็
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ตอบปฏิเสธเพราะกลัวแตจะถูกกลาวหาวาเปนอุจเฉททิฏฐิ. ถูกถามวา
บุคคลนั้นดวย บุคคลอืน่ ดวย ก็ตอบปฏิเสธ เพราะกลัวแตเอกัจจสัสสตทิฏฐิ คือ ลัทธิเห็นวาเที่ยงบางอยาง. ถูกถามวา ไมใชบคุ คลนั้น
ไมใชบุคคลอื่น ก็ตอบปฏิเสธ เพราะกลัวแตอมราวิกเขปทิฏฐิ คือ ลัทธิ
ที่มีความเห็นไมตายตัว. ถูกถามปญหาแมทั้ง ๔ รวมกันอีกก็ปฏิเสธเพราะ
กลัวเปนทิฏฐิแมทั้ง ๔. อนึ่ง ลัทธิของปรวาทีนั้นอาศัยพระสูตรทั้งหลาย
เหลาใดเกิดขึ้น สกวาทีนั้น เมื่อจะแสดงพระสูตรเหลานั้นอีก จึงกลาว
คําวา ถาอยางนั้น บุคคลทองเที่ยวไปหรือ เปนตน สกวาทีกําหนด
คําวา บุคคลนั้นนั่นแหละ แลวถามโดยความประสงคอีกวา บุคคล
ใดทองเที่ยวไปตามลัทธิของทาน บุคคลนั้นเปนคน ๆ เดียวกันในโลก
นี้ดวยในโลกอื่นดวยหรือ ปรวาทีปฏิเสธ เพราะกลัวเปนสัสสตทิฏฐิ
ครั้นถูกถามซ้ําอยางนั้นนั่นแหละอีก จึงตอบรับรอง เพราะวา พระสูตร
วา บุคคลนัน้ ไมใชบุคคลอื่น เมื่อเขาเคลื่อนจากโลกนั้นแลวเกิดใน
โลกนี้ ดังนี้เปนตน มีอยู. ถูกถามวา มนุษยคนนั้นนั่นแหละเปน
เทวดาหรือ ก็ตอบปฏิเสธ เพราะมนุษยนั่นแหละมิใชเทวดา. ถูกถาม
ซ้ําอีกก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงพระสูตรวา สมัยนั้น เราเปน
ศาสดาชื่อสุเนตตะ เปนตน. ทีนั้น สกวาที เมื่อจะประกาศคํานั้นวา
ผิด เพราะความตางกันแหงความเกิดขึ้นของเทวดาและมนุษย จึง
กลาวคําวา เปนมนุษยก็อยางหนึ่ง เปนตน. ในคําเหลานั้นคําวา
ความตายจักไมมี อธิบายวา ครั้นเมื่อความเชนนั้นมีอยู ความตาย
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ก็จักไมมี. ตอจากนี้ไป คําวา เปนยักษ เปนเปรต เปนตน บัณฑิต
พึงทราบความตางกันแหงการซักถามดวยสามารถแหงความตางกันดวย
อัตภาพ.
คําวา กษัตริย เปนตน สกวาทีกลาวดวยสามารถแหงชาติ
และดวยสามารถแหงความบกพรองของอวัยวะเปนตน. คําวา ไมพึง
กลาววา บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกหนา จากโลกหนามาสูโลก
นี้หรือ อีก ที่ปรวาทีถามแลว สกวาทีตอบรับรองวา ใช บุคคลไม
ทองเที่ยวไป เพราะความไปสูปรโลกของผูดํารงอยูในภพนี้ดวยสามารถ
แหงการเกิดไมมี. คําตอบรับรอง แมครั้งที่ ๒ เปนของสกวาทีนั่นแหละ
เพราะความไมมีพระโสดาบันแมในภพอื่นของพระโสดาบันอีก. คําวา
หากวา เปนตน เปนของปรวาที. การซักถามถึงบุคคลผูเกิดใน
เทวโลก ดวยการแสดงถึงอัตภาพของมนุษยอีกเปนของสกวาที. เบื้อง
หนาแตนี้คําวา ไมเปนอื่น ในคําวา ไมเปนอื่นไมแปรผัน นี้เปน
เชนเดียวกันโดยอาการทั้งปวง. คําวา ไมแปรผัน อธิบายวา ไมเปลี่ยน
แปลงโดยอาการแมอยางหนึ่ง. คําวา ไมพึงกลาวอยางนั้น อธิบาย
วา ปรวาทีกลาวอยางนี้เพราะความเปนมนุษยแหงพระโสดาบันผูเกิดขึ้น
ในเทวโลก. พระสกวาทีถามปญหานั้นอีก ปรวาทีก็ตอบรับรองตามลัทธิ
วา บุคคลนัน้ นั่นแหละทองเที่ยวไป. คําวา คนมีมือดวน เปนตน
สกวาทีกลาว เพื่อทําลายลัทธิวา บุคคลไมเปลี่ยนแปลง ทองเที่ยว
ไปโดยการใหเห็นถึงการเปลี่ยนลักษณะ. ในคําเหลานั้น คําวา นิ้ว
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ดวน ไดแก นิ้วมือนิ้วเทาของบุคคลใดขาดแลว. คําวา เอ็นใหญ
ขาด ไดแก เสนเอ็นใหญของผูใดขาดแลว. ในคําทั้งหลายมีคําวา
มีรูปทองเที่ยวไป เปนตน ปรวาทีตอบปฏิเสธในปญหาแรก หมาย
เอาการไมทองเที่ยวไปกับรูปกายนี้. ในปญหาที่ ๒ ตอบรับรองหมายเอา
บุคคลผูมีภพในระหวาง จริงอยู ในลัทธิของเขานั้น บุคคลมีรปู เขาไป
สูทองของมารดา แตนั้นรูปของผูเขาไปสูทองมารดานั้นยอมแตกดับไป
นี้ เรียกวา มีภพในระหวางของเขา. คําวา ชีพก็อันนั้น ความวา
สกวาทีถามวา บุคคลยอมไปพรอมกับสรีระ กลาวคือ รูปอันใด ชีพ
ของเขาก็อันนั้นนั่นแหละ สรีระก็อันนั้นหรือ ? ปรวาทีตอบปฏิเสธ
เพราะการตองทอดทิ้งสรีระไวในโลกนี้ และเพราะผิดจากพระสูตร. ใน
คําทั้งหลาย มีคําวา เปนผูมีเวทนาทองเที่ยวไปหรือ เปนตน
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะหมายเอาความเกิดขึ้นแหงอสัญญสัตว. ยอม
ตอบรับรองหมายเอาการเกิดขึ้นนอกจากอสัญญสัตวนั้น. คําวา ชีพก็
อันนั้น ความวา สกวาทียอมถามวา ชีพทองเที่ยวไปพรอมกับสรีระ
ก็อันนั้นหรือ ? ดังนี้ ที่จริง คําวา สรีระ ในลัทธินี้วา ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น นี้ ทานหมายเอาขันธ
แมทั้ง ๕. ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะผิดจากพระสูตร. ในคําทั้งหลาย
มีคําวา ไมมีรูปทองเที่ยวไปหรือ ในปญหาที่หนึ่ง ปรวาทีตอบปฏิเสธ
หมายเอาภพมีในระหวางตามลัทธิ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบรับรองหมาย
เอานามที่เกิดในอรูปภพ. คําวา ชีพเปนอื่น ความวา สกวาทีถาม
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วา บุคคลไมมีรูปละสรีระกลาวคือรูปอันใดทองเที่ยวไป สรีระอันนั้น
เปนอยางหนึ่งชีพนั้นก็เปนอยางหนึ่ง ตามลัทธิของทานหรือ ? ปรวาที
ตอบปฏิเสธ เพราะผิดจากพระสูตร. คําถามวา เปนผูไมมีเวทนา
ทองเที่ยวไป เปนตน ปรวาทีหมายเอาภพที่มีสัญญา จึงตอบปฏิเสธ.
ยอมตอบรับรองหมายเอาอุปปตติภพอื่นนอกจากสัญญีภพนั้น. คําถามวา
ชีพเปนอื่น ความวา สกวาทีถามวา บุคคลไมมีเวทนา ไมมีวิญญาณ
ละสรีระ กลาวคือ เวทนาเปนตน ยอมทองเที่ยวไปสรีระของผูนั้นก็
เปนอยางหนึ่ง ชีพของผูนั้นก็เปนอยางหนึ่งหรือ ? ปรวาทีตอบปฏิเสธ
เพราะผิดจากพระสูตร.
ในคําเปนตนวา รูปทองเที่ยวไปหรือ ความวา สกวาทีถาม
วา เพราะอาศัยขันธทั้งหลายมีรูปเปนตนเหลาใด ยอมบัญญัติซึ่งบุคคล
เมื่อบุคคลนั้นทองเที่ยวไปตามลัทธิของทาน รูปแมนั้นก็ยอมทองเที่ยวไป
หรือ ? ปรวาทีตอบปฏิเสธการทองเที่ยวไปแหงรูป ไมปฏิเสธการ
ทองเที่ยวไปแหงสัตว โดยพระสูตรที่ถือเอาเปนลัทธิวา การเที่ยวไป
แหงสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น ผูมตี ัณหาเปนเครื่องผูกพัน
มีอยู เมื่อถูกถามซ้ําอีกก็กลาวรับรองวา รูปทองเที่ยวไป โดยความสําคัญ
วา บุคคลเวนซึ่งธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน ยอมไมมี เพราะฉะนั้น
ครั้นเมื่อบุคคลนั้นทองเที่ยวไป รูปแมนั้นก็ตองทองเที่ยวไป. แมใน
ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตน ก็นัยนีเ้ หมือนกัน.
ในคําทั้งหลาย มีคําวา รูปไมทองเที่ยวไปหรือ เปนตน
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อธิบายวา ทานกลาววา รูปของทานไมใชบุคคล บุคคลเทานั้นยอม
ทองเที่ยวไป เหตุใด เพราะเหตุนั้น ขาพเจาชื่อถามทานวา รูปของ
ทานนั้น ไมทองเที่ยวไปหรือ ? ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยหมายเอาวา
บุคคลทองเที่ยวไป ไมอาจทองเที่ยวไปดวยรูปที่เปนอุปาทานของผูนั้น
เมื่อถูกถามซ้ําอีก ก็ตอบรับรอง เพราะการทองเที่ยวไปแหงสัตวทั้งหลาย
นั่นเทียว. คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
อนึ่งเนื้อความแหงคาถาทั้งหลายพึงทราบดังนี้ วาโดยมติของ
ทานผูมีอายุ บุคคลอาศัยขันธทั้งหลายจึงมีอยูดุจเงาตนไมอาศัยตนไม
และดุจไฟอาศัยเชื้อไฟ ครั้นเมื่อความทองเที่ยวไปแหงธรรมทั้งหลายมี
รูปเปนตนไมมี เมื่อขันธทั้งหลายเหลานั้นแตกดับไป ก็ถาบุคคลของ
ทานยอมไมแตกดับไปไซร เมื่อความเปนเชนนี้มีอยู ความเห็นวาขาด
สูญยอมเกิด อุจเฉททิฏฐิยอมปรากฏแกเขา. ถามวา ทิฏฐิเหลาไหนยอม
เกิดตอบวา อกุสลทิฏฐิเหลาใดที่พระพุทธเจาทรงเวนขาดแลว ทิฏฐิ
เหลานั้นยอมเกิด. ทานยอมแสดงวา ก็ปริยายภาษิตอันใดที่วา พระสมณะโคดมผูเปนอุจเฉทวาที ดังนี้ พวกเราทั้งหลายยอมไมกลาวคํา
นั้น. แมอีกอยางหนึ่ง เมื่อขันธเหลานั้นแตกดับไป บุคคลนั้นยอมไม
แตกดับไปไซร ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู บุคคลก็เที่ยง บุคคลนั้น
ก็จะเสมอเหมือนกับพระนิพพานตามทิฏฐินั้น. คําวา เสมอเหมือน
ไดแกเสมออยางยิ่งอีกอยางหนึ่งเรียกวา เสมอดวยเสมอ หรือเสมอโดย
ความเสมอนั่นเทียว เหมือนอยางวาพระนิพพานยอมไมเกิดยอมไมดับ
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ฉันใด แมบคุ คลนั้นก็ยอมไมเกิดยอมไมดับฉันนั้น. บุคคลเสมอเหมือน
ดวยพระนิพพานนั้น (ตามลัทธินั้นยอมมี) ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาคติอนุโยค จบ
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อุปาทาปญญัตตานุโยค
[๙๒] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปไมเทีย่ ง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มี
ความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไป
เปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา
ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิด
ขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
คลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนา ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัญญา ฯ ล ฯ
เพราะอาศัยสังขาร ฯ ล ฯ เพราะอาศัยวิญญาณ
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลาย
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ไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิด
ขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
คลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๓] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยรูปเขียวจึงบัญญัติบุคคลเขียวขึ้นหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยรูปเหลือง ฯ ล ฯ เพราะอาศัยรูปแดง
ฯ ล ฯ เพราะอาศัยรูปขาว ฯ ล ฯ เพราะอาศัยรูปที่เห็นได ฯ ล ฯ เพราะ
อาศัยรูปที่เห็นไมได ฯ ล ฯ เพราะอาศัยรูปที่กระทบไมได ฯ ล ฯ จึงบัญญัติ
บุคคลที่กระทบไมไดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
กุศลขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
กุศลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เวทนาเปนกุศล มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา
มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลเปนกุศล ก็มีผล มีวบิ าก มีผลนา
ปรารถนา มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
อกุศลขึน้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
อกุศลขึน้ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เวทนาเปนอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไมนา
ปรารถนา มีผลไมนาใคร มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทกุ ขเปนกําไร
ทุกขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเปนอกุศล ก็มผี ล มีวิบาก มีผลไมนา
ปรารถนา มีผลไมนาใคร มีผลไมนา ฟูใจ มีผลแสลง มีทกุ ขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคล
เปนอัพยากฤตขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคล
เปนอัพยากฤตขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เวทนาเปนอัพยากฤต ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัย
ปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 136

มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไป
เปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต ก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มี
ความแปรไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยสัญญา ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสังขาร ฯ ล ฯ
เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
กุศลขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน
กุศลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนกุศล มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา
มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลเปนกุศล ก็มีผล มีวบิ าก มีผลนา
ปรารถนา มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคล
เปนอกุศลขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคล
เปนอกุศลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไมนา
ปรารถนา มีผลไมนาใคร มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทกุ ขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลเปนกุศล ก็มีผล มีวบิ าก มีผลไมนา
ปรารถนา มีผลไมนาใคร มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทกุ ขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือ ?

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 138

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติ
บุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเห็นอัพยากฤต จึงบัญญัติ
บุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนอัพยากฤต ไมเที่ยง เปนสังขตะ
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มี
ความแปรไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต ก็ไมเทีย่ ง เปนสังขตะ
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มี
ความแปรไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๙๙] ส. เพราะอาศัยจักษุพึงกลาววา บุคคลมีจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อจักษุดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีจักษุดับ
ไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยโสตะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยฆานะ ฯ ล ฯ
เพราะอาศัยชิวหา ฯ ล ฯ เพราะอาศัยกาย ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมโน ฯ ล ฯ
พึงกลาววา บุคคลมีมโน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อมโนดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีมโนดับ
ไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐] ส. เพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิ พึงกลาววา บุคคลเปน
มิจฉาทิฏฐิ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อมิจฉาทิฏฐิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลเปน
มิจฉาทิฏฐิดับไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาววาอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๐๑] ส. เพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัย
มิจฉาวาจา ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมิจฉากัมมันตะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมิจฉาอาชีวะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมิจฉาวายามะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมิจฉาสติ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยมิจฉาสมาธิ ฯ ล ฯ พึงกลาววา บุคคลมีมิจฉาสมาธิ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อมิจฉาสมาธิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมี
มิจฉาสมาธิดับไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๒] ส. เพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิ พึงกลาววา บุคคลเปน
สัมมาทิฏฐิ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อสัมมาทิฏฐิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลเปน
สัมมาทิฏฐิดับไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัย
สัมมาวาจา ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัมมากัมมันตะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัมมาอาชีวะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัมมาวายามะ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัมมาสติ ฯ ล ฯ เพราะอาศัยสัมมาสมาธิ ฯ ล ฯ พึงกลาววา บุคคลมีสัมมาสมาธิ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อสัมมาสมาธิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมี
สัมมาสมาธิดับไปแลว หรือ ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓] ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติ
บุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยขันธ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ คนขึ้น
หรือ ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา เพราะอาศัย
สัญญา เพราะอาศัยสังขาร เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบคุ คลขึ้น
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยขันธ ๕ จึงบัญญัติบุคคล ๕ ขึ้นหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๔] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตะ จึง
บัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตายตนะ
ฯ ล ฯ เพราะอาศัยธัมมายตนะ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๑๒ จึงบัญญัติบุคคล ๑๒
ขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๖] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ จึง
บัญญัตบิ ุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยธาตุ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๗] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ ฯ ล ฯ
เพราะอาศัยธัมธาตุ จึงบัญญัติบคุ คลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยธาตุ ๑๘ จึงบัญญัตบิ ุคคล ๑๘ ชิ้น
หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๘] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย เพราะอาศัยโสตินทรีย
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยอินทรีย ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๙] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย เพราะอาศัยโสตินทรีย
ฯ ล ฯ เพราะอาศัยอัญญาตาวินทรีย จึงบัญญัติ
บุคคลขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยอินทรีย ๒๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒๒
ขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๐] ส. เพราะอาศัยเอกโวการภพ คือ ภพแหงสัตวมีขันธ
หนึ่ง จึงบัญญัติบุคคลหนึ่งขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยจตุโวการภพ คือภพแหงสัตวมีขันธ ๔
จึงบัญญัติบุคคล ๔ ขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๑๑] ส. เพราะอาศัยเอกโวการภพ จึงบัญญัติบุคคลหนึ่ง
ขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอาศัยปญจโวการภพ คือภพแหงสัตวมีขันธ
๕ จึงบัญญัติบุคคล ๕ ขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๒] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ในจตุโวการภพ มีบุคคลเพียง ๕ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๓] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง ๕ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ในปญจโวการภพ มีบุคคลเพียง ๕ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๔] ส. เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น ฉันใด
ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ เพราะอาศัย
ตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น แมตนไมก็ไมเที่ยง แมเงาไมก็ไมเที่ยง
ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลขึ้น แมรูปก็ไม
เที่ยง แมบคุ คลก็ไมเที่ยง หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น ตนไม
เปนอื่น เงาไมก็เปนอื่น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึง
บัญญัติบุคคลขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยบาน จึงบัญญัติชาวบานขึ้น ฉันใด
ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ส. เพราะอาศัยบาน จึงบัญญัติชาวบานขึ้น บานเปน
อื่น ชาวบานก็เปนอื่น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึง
บัญญัติบุคคลขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น ฉันใด ฉันนั้น
แหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ ?
ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น รัฐเปนอื่น
ราชาก็เปนอื่น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคล
ขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ตรวน ไมใชผูถูกจําตรวน ตรวนมีแกผูใด ผูนั้น
ตางหาก ชือ่ วา ผูถูกจําตรวน ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไมใชผูมีรูป
รูปมีแกผูใด ผูนั้นตางหากชื่อวา ผูมีรปู หรือ ?
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ส. ตรวน ไมใชผูถูกจําตรวน ตรวนมีแกผูใด ผูนั้น
ตางหากชื่อวา ผูถูกจําตรวน ตรวนเปนอื่น ผูถ กู จําตรวนก็เปนอื่น
ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไมใชผูมีรูป รูปมีแกผูใด ผูนั้นตางหากชื่อวา
ผูมีรูป รูปเปนอื่น ผูมีรูปก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๕] ส. บัญญัตบิ ุคคลขึ้นในเพราะจิตแตละดวง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลในเพราะจิตแตละดวง ยอมเกิด แก ตาย
จุติ และอุปบัติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้น
หรือวาบุคคลอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา เด็กชาย
หรือวาเด็กหญิง หรือ ?
ป. พึงกลาวได.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา เมือ่ จิตดวงที่ ๒ เกิด
ขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้นหรือวาบุคคลอื่น ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาเด็กชาย หรือวา
เด็กหญิง, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมื่อจิตดวงที่ ๒
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เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น แตพึงกลาวไดวา
เด็กชาย หรือวาเด็กหญิง ดังนี้ ผิด, ก็หรือหากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒
เกิดขึ้น พึงกลาวไดวาเด็กชายหรือวาเด็กหญิง ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวาบุคคลนั้นหรือวา
บุคคลอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมื่อจิตดวงที่ ๒
เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้นหรือวาบุคคลอื่น แตพึงกลาววาเด็ก
ชายหรือเด็กหญิงดังนี้ ผิด.
[๑๑๖] ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาบุคคลนั้น
หรือวาบุคคลอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาสตรี หรือ
วาบุรุษ... วาคฤหัสถ หรือวาบรรพชิต... วา
เทวดา หรือวามนุษย หรือ ?
ป. พึงกลาวได.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิด
ขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้น หรือบุคคลอื่น ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาเทวดา หรือวา
มนุษย. ที่ทา นกลาวในปญหานั้นวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึง
กลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น แตพึงกลาวไดวาเทวดา หรือวา
มนุษยดังนี้ ผิด, ก็หรือหากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวได
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วาเทวดา หรือวามนุษย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เมื่อจิต
ดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึง
กลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น แตพึงกลาวไดวาเทวดา หรือวา
มนุษย ดังนี้ ผิด ฯ ล ฯ
[๑๑๗] ป. ไมพึงกลาววาทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นดวยจักษุใด พึง
กลาวไดวา บุคคลนั้นเห็น เห็นรูปนั้น เห็นดวย
จักษุนั้นมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นดวยจักษุใด
พึงกลาวไดวา บุคคลนั้นเห็น เห็นรูปนั้น เห็นดวยจักษุนั้น ดวย
เห็นนั้นนะทาน จึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๑๘] ป. ไมพึงกลาววา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. บุคคลใดฟง ฯ ล ฯ บุคคลใดดม ฯ ล ฯ บุคคลใดลิ้ม
ฯ ล ฯ บุคคลใดถูกตอง ฯลฯ บุคคลใดรู รูธัมมารมณใด รูดว ยมโนใด
พึงกลาวไดวา บุคคลนั้นรู รูธัมมารมณ รูดวยมโนนั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลใดรู รูธัมมารมณใด รูดวยมโน
ใด พึงกลาวไดวา บุคคลนั้นรู รูธัมมารมณนั้น ดวยมโนนัน้ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๑๙] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลใดมิไดเห็น มิไดเห็นรูปใด มิไดเห็นดวย
จักษุใด ไมพึงกลาววาบุคคลนั้นเห็น ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น ไมพึง
กลาววาเห็นดวยจักษุนั้น มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลใดมิไดเห็น มิไดเห็นรูปใด มิได
เห็นดวยจักษุใด ไมพึงกลาวบุคคลนั้นเห็น ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น
ไมพึงกลาววาเห็นดวยจักษุนั้น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๒๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลใดมิไดฟง ฯ ล ฯ บุคคลใดมิไดดม ฯ ล ฯ
บุคคลใดมิไดลิ้ม ฯ ล ฯ บุคคลใดมิไดถูกตอง ฯ ล ฯ บุคคลใดมิไดรู
มิไดรูธัมมารมณใด มิไดรูดวยมโนใด ไมพึงกลาวบุคคลนั้นรู ไมพึง
กลาววารูธัมมารมณนั้น ไมพึงกลาววารูดวยมโนนั้น มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลใดมิไดรู มิไดรูธมั มารมณใด มิ
ไดรูดวยมโนใด ไมพึงกลาววาบุคคลนั้นรูไมพึงกลาววารูธัมมารมณนั้น
ไมพึงกลาววารูดวยมโนนั้น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๒๑] ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลได โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู อุปบัติอยู เลวบาง ประณีตบาง มีพรรณะงามบาง มีพรรณะทรามบาง เปนสุคติบาง
เปนทุคติบาง ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ลว งจักษุของ
มนุษย ยอมรูชัดซึ่งสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
๑

๑. ม.ม. ๑๓/๗๕๖.
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ป. ถาอยางนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลได โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ.
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู อุปบัติอยู
เลวบาง ประณีตบาง มีพรรณะงามบาง มีพรรณะทรามบาง เปนสุคติ
บาง เปนทุคติบาง ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชัดซึ่งสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม ดังนี้ ดวยเหตุ
นั้นแหละ ทานจึงหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล
ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสทุ ธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย.
ป. ทรงเห็นรูป.
ส. รูปคือบุคคล รูปจุติ รูปอุบัติ รูปเปนไปตาม
กรรม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระผูมพี ระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล
ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย.
ป. ทรงเห็นบุคคล.
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ส. บุคคล คือรูป คือรูปายนะ คือรูปธาตุ คือสีเขียว
คือสีเหลือง คือสีแดง คือสีขาว คือสิ่งที่รูไดดวยจักษุ กระทบมีจักษุ
มาสูคลองจักษุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระผูมพี ระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล
ดวยจักษุเพียงทิพย อันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย.
ป. ทรงเห็นทั้งสองอยาง.
ส. ทั้งสองอยางคือรูป คือรูปายตนะ คือรูปธาตุ ทั้ง
สองอยางคือสีเขียว ทั้งสองอยางคือสีเหลือง ทั้งสองอยางคือสีแดง ทั้ง
สองอยางคือสีขาว ทั้งสองอยางคือสิ่งที่รูไดดวยจักษุ ทั้งสองอยางกระทบที่จักษุ ทั้งสองอยางมาสูคลองจักษุ ทั้งสองอยางจุติ ทั้งสองอยาง
อุบัติ ทั้งสองอยางเปนไปตามกรรม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อุปาทาปญญัตตานุโยค จบ

อรรถกถาอุปาทาปญญัตตานุโยค
วาดวยการซักถามอุปาทาบัญญัติ
บัดนี้ เปนการซักถามอุปาทาบัญญัติ คือบัญญัติเพราะอาศัย
ในเรื่องนั้น คําถามเปนของพระสกวาที คํารับรองเปนของพระปรวาที.
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จริงอยูเพราะอาศัยจักขุรูปเปนตน จึงบัญญัติบุคคล เหมือนการบัญญัติ
เงาไมเพราะอาศัยตนไม เหมือนการบัญญัติไฟเพราะอาศัยเชื้อไฟ ฉะนั้น
ทานตองการประกาศใหรูใหเขาใจถึงบัญญัติ
เพราะฉะนั้นเมื่อถูก
สกวาทีถามวา เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือ ปรวาทีจึง
ตอบรับรอง. ถูกถามเนื้อความนี้อีกวา ถึงบุคคลก็ไมเที่ยงเปนราวกะ
รูป เปนตน เปรียบเหมือนเงาอาศัยตนไมที่ตนไมดวย ไฟที่อาศัย
เชื้อไฟและเชื้อไฟดวยมีความไมเที่ยงเปนธรรมดาฉันใด บุคคลของทาน
อาศัยรูปเปนตน มีความไมเที่ยงดุจธรรมทั้งหลาย มีรูปเปนตน ฉะนั้น
หรือ ดังนี้ ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะตั้งอยูในลัทธิของตน. ในคําทั้ง
หลายมีคําวา เพราะอาศัยรูปเขียวจึงบัญญัติบุคคลเขียวหรือ เปนตน
ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความที่บุคคลเปนอันเดียวกันกับรูปเขียวดวย
ซึ่งความมีมากมายแหงบุคคลดวยสามารถแหงรูปเขียวเปนตนในสรีระ
หนึ่งดวย จึงตอบปฏิเสธ.
แมในปญหานี้วา เพราะอาศัยเวทนาอันเปนกุศล จึงบัญญัติ
บุคคลเปนกุศลหรือ เปนตน ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความที่บุคคล
กับเวทนาเปนอันเดียวกันและความมีมากมายแหงบุคคลดวยสามารถแหง
กุศลเวทนาอันมากมายในสันดานหนึ่ง จึงตอบปฏิเสธ. ในนัยที่ ๒
ปรวาทีตอบรับรองเพราะหมายเอาบุคคลผูตั้งอยูในความฉลาดโดยสภาพ
แหงคําวา มัคคกุศล เปนตน. ถูกถามวา ถึงบุคคลเปนกุศลมีผล
เปนตน ก็ตอบปฏิเสธเพราะไมมีโวหารเชนนั้น. ในฝายอกุศล ปรวาที
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ตอบรับรองหมายเอาผูดํารงอยูในความไมฉลาด. ในฝายอัพยากตะทาน
ก็ตอบรับรองหมายเอาความเปนแหงอัพยากตะ คือความไมพยากรณ
ดวยสามารถแหงคําวา โลกเที่ยงเปนตน. คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบ
โดยนัยแหงคําที่กลาวแลวในหนหลังนั่นเทียว.
ในคําถามทั้งหลายวา เพราะอาศัยจักขุพึงกลาววาบุคคลมีจักขุ
หรือ เปนตน ปรวาทียอมตอบรับรองเพราะสภาพแหงโวหารวา ผูมี
จักขุพึงเวนบาปตาง ๆ เปนตนเมื่อไมปรารถนาความดับของบุคคลเพราะ
การดับแหงธรรมสักวามีจักขุเปนตน จึงปฏิเสธ. ในคําถามนี้วา เพราะ
อาศัยรูปอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลหรือ นีบ้ ัณฑิตพึงทราบธรรม
แมเหลาอื่นที่มีรูปเปนมูลอันเปนหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔. ก็
การบัญญัติบคุ คลเพราะอาศัยขันธทั้งหลายเหตุใด เพราะเหตุนั้นปรวาที
จึงตอบรับรองซึ่งบัญญัติเพราะอาศัยขันธ ๒ บาง ขันธ ๓ บาง ขันธ ๔
บาง ขันธ ๕ บาง. แตยอมตอบปฏิเสธ เพราะความไมมีบุคคล ๒ หรือ
บุคคล ๕ ในสันดานหนึ่งแมในอายตนะทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บัดนี้เพื่อแสดงวา การบัญญัติบุคคลใด เพราะอาศัยขันธใด
ความไมเที่ยงแมของบุคคลนั้นเพราะความไมเที่ยงของขันธนั้น และ
ความสําเร็จอยางหนึ่งเพราะอาศัยสิ่งหนึ่งฉันใด ความสําเร็จแหงบุคคล
นั้นยอมปรากฏฉันนั้นหรือ ดังนี้ จึงกลาววา เพราะอาศัยตนไม จึง
บัญญัติเงาไมขึ้นฉันใด เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น คําวา เพราะ
อาศัย ไดแก อาศัย คือการไมเวนจากสิ่งนั้น. ก็ปรวาทีเมื่อไมปรารถนา
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คําวา เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงา เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติ
บุคคล ดังนี้ เพราะความตั้งมั่นอยูในลัทธิของตน จึงตอบปฏิเสธ. คําวา
ตรวน ไดแก เครื่องจองจําอันมั่นคง. คําวา ผูถ ูกจําตรวน ไดแก
ผูถูกจองจําดวยเครื่องจองจํานั้น. คําวา รูปมีแกผูใด ผูนั้นตางหาก
ชื่อวา ผูมีรปู อธิบายวา รูปมีแกบคุ คลใด บุคคลนั้นตางหากชื่อวาผู
มีรูป เหมือนตรวนไมใชผูถูกจําตรวน ตรวนก็อยางหนึ่ง ผูถูกจําตรวน
ก็อยางหนึ่ง. ฉันใด ฉันนั้นนั่นแหละ รูปก็อยางหนึ่ง ผูมรี ูปก็อยาง
หนึ่ง.
ในคําถามวา บัญญัติบุคคลในเพราะจิตแตละดวงหรือ ปรวาที
หมายเอาจิตมีราคะเปนตนดวยสามารถแหงบุคคลผูมีราคะเปนตน จึง
ตอบรับรองดวยสามารถแหงจิตตานุปสสนา. ถูกสกวาทีถามโดยนัยวา
ยอมเกิดแกตาย เปนตน เมื่อปรวาทีไมปรารถนาซึ่งความที่บุคคล
เกิดเปนขณะ เหมือนจิต จึงปฏิเสธ. ถูกถามวา บุคคลนั้น หรือวา
บุคคลอื่น เพราะกลัวเปนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ จึงปฏิเสธ. ถูก
สกวาทีถามวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้นไมพึงกลาววา กุมารหรือวา
กุมารี อีก เพราะกลัวแตการถูกตัดขาดจากโวหารของชาวโลก จึงรับ
วา พึงกลาวได. คําที่เหลือในที่นี้ปรากฏชัดแจงแลวทั้งนั้น.
บัดนี้ ปรวาทีเปนผูใครเพื่อจะใหลัทธิของตนตั้งอยูโดยอาการ
อื่น จึงกลาวคําวา ไมพงึ กลาววา ทานหยั่งเห็นบุคคล เปนตน. ใน
คําเหลานั้น คําวา ไมพึงกลาว อธิบายวา ปรวาทีกลาวคํานี้กอน
วา ไมพึงกลาววา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ
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โดยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติอันมากมายอยางนี้. ตอจากนั้น เมื่อคํา
วาใช อันสกวาทีตอบรับรองแลว ปรวาทีจึงกลาววา บุคคลใดเห็น
เห็นรูปใด...มิใชหรือ เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น คําวา โย ไดแก
บุคคลใด คําวา ย ไดแก รูปใด คําวา เยน ไดแก ดวยจักขุใด
คําวา โส ไดแก บุคคลนัน้ คําวา ต ไดแกรูปนั้น คําวา เตน ไดแก
ดวยจักขุนั้น. ทานอธิบายไววา บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นดวยจักขุ
ใด ผูนั้นเมื่อเห็นรูปนั้นยอมเห็นดวยจักขุนั้น มิใชหรือ ? สกวาทีก็
ตอบรับรองวาใช ดวยสามารถแหงคําสมมติเปนตนดวยคําวา จักขุอัน
ถึงความเปนนิสสยปจจัยแกจักขุวิญญาณแมก็จริง ถึงอยางนั้นบุคคลนั้น
ก็ชื่อวายอมเห็นซึ่งรูปนั้น โสตะก็เชนเดียวกัน บุคคลนั้นชื่อวายอมฟง
เสียง ฯ ล ฯ มโนวิญญาณก็เชนเดียวกัน บุคคลนั้นยอมชื่อวารูแจงซึ่ง
ธรรม จักขุของพระอรหันตมีอยู พระอรหันตยอมเห็นรูปนั้นดวย
จักขุน้นั ดังนี้ ลําดับนั้นปรวาทีอาศัยวาทะอันมีเลศนัย จึงเปลี่ยน
วาทะนั้นนั่นแหละแลวกลาวคําเปนตนวา ดวยเหตุนั้นนะ ทานพึง
กลาววาหยั่งเห็นบุคคล เพราะความที่บุคคลอันทานใหสําเร็จแลวดวย
ความเปนคําอันบุคคลพึงกลาว. ในคําเหลานั้น คําวา บุคคลใดมิได
เห็น อธิบายวา เปนบุคคลผูบอด อสัญญีสัตว ผูเกิดในอรูปภพ แม
เปนผูไมบอดเขาสมาบัติแลวก็ชื่อวายอมไมเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งขณะ
นั้น. แมในวาระทั้งเหลือก็นัยนี้นั่นแหละ. วาโดยอรรถ บัณฑิตพึงทราบ
คําที่เหลือดวยสามารถแหงพระบาลี.
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ในการเทียบเคียงพระสูตร ปรวาทีกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเห็นรูปเพราะรูปเปนอารมณแกทิพยจักขุ. ในวาระที่ ๒ กลาววา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุคคลเพราะพระบาลีวา เราตถาคต ยอม
เห็นสัตวทั้งหลาย ดังนี้ ในวาระที่ ๓ กลาววาพระผูมีพระภาคเจาทรง
เห็นทั้ง ๒ อยาง เพราะลัทธิวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นรูปแลวจึงรู
แจงซึ่งบุคคล. ก็รปู ายตนะนั่นแหละทานรวบรวมไวในรูปสังคหะ ๔ คือ
ทิฏ ๑. สุต ๑. มุต ๑. วิฺาต ๑. ชื่อวาเปนธรรมพึงเห็น
เหตุใด เพราะเหตุนั้น สกวาทีจึงซักวา รูปคือบุคคล บุคคลคือรูป
ทั้ง ๒ อยางคือรูป คือรูปปายตนะ เปนตน.
อรรถกถาอุปาทาปญญัตตานุโยค จบ
๑

๑. ในวิภังคปกรณกลาวไววา รูปายตนะเปน ทิฏ เปน วิฺาต สัททายตนะเปน สุต เปน วิฺาต คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะเปน มุต
เปนวิฺาต อายตนะ ๗ ที่เหลือ คือ จักขายตนะ โสตา ฆานา ชิวหา กายา
ธัมมา มนายตนะ เปน วิ
ฺ าต ทิฏ ไดแกธรรมที่เขาเห็นแลว ฯ ล ฯ
วิฺาต ไดแกธรรมที่เขารูแลว.
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กัลยาณวรรค
[๑๒๒] ป. ทานหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชั่วหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางบุคคลนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางบุคคลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได ก็ไมมี
แกบุคคลนั้น ๆ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๔] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. ตอนนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา " ปุรสิ การานุโยค "
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ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา
ผูสรางบุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๕] ส. เพราะหยั่งเปนกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา
ผูสรางนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๖] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางธรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา สรางมหาปฐพี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๗] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
ผูทํา ผูสรางมหาสมุทร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๒๘] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
ผูทํา ผูสรางขุนเขาสิเนรุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๒๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นน้ํา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผู
สรางน้ํา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นไฟ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผู
สรางไฟ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นลม ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผู
สรางลม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และตนไมเจาปา
ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางหญา ไม และ
ตนไมเจาปา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กรรมดีกรรมชั่วเปนอื่น ผูทํา ผูส รางกรรมดี
กรรมชัว่ ก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๔] ป. ทานหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี
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ส.
ส.

ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

ป.
ส.

ป.
ส.
ป.

กรรมชัว่ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้น
จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ ?
ถูกแลว.
ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยวิบากนั้นหรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยวิบากนั้นหรือ ?
ถูกแลว.
การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี แก
บุคคลนั้น ๆ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้น
จึงเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชัว่
หรือ ?
ถูกแลว.
เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย
บุคคล หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมชัว่ ฉะนั้น
จึงเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี กรรมชั่ว
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู
เสวยนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้น
จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรม
ชั่ว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่ง
เห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และตนไม
เจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไมและตนไมเจาปา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้น
จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเปนอื่น บุคคลผู
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เสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วก็เปนอื่นหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๕] ป. ทานหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพยหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพยนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพยนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได ก็ไมมี
แกบุคคลนั้น ๆ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๗] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคลฉะนั้นจึงเห็นผูเสวยบุคคล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๘ ] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล
ผูเสวยนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๓๙] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็น
มหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะ
หยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และ
ตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๐] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สุขอันเปนทิพยเปนอื่น บุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพยก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๑] ป. ทานหยั่งเห็นสุขของมนุษย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๒] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลผูเสวยของมนุษย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย
นั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี แก
บุคคลนั้นๆ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๔๓] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
เห็นบุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย
บุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๔] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล
ผูเสวยนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๕] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็น
มหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะ
หยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และ
ตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๔๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขของมนุษยเปนอื่น บุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษยก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๗] ป. ทานหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบายหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
อบาย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
อบายนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
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ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได ก็ไมมี
แกบุคคลนั้น ๆ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๔๙] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย
บุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๐] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล
ผูเสวยนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๑] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็น
มหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะ
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หยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และ
ตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๒] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทุกขทมี่ ีในอบายเปนอื่น บุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในอบายก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๓] ป. ทานหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรกหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๔] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
นรกนัน้ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
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นรกนัน้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได ก็ไมมีกบ็ ุคคลนั้น ฯลฯ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๕] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย
บุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๖] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล
ผูเสวยนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๗] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็น
มหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะ
หยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และตนไม
เจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๕๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทุกขทมี่ ีในนรกเปนอื่น บุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในนรกก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เปนผูทํา ผูสราง ผูเสวยวิบากของกรรมดี
กรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขและทุกขตัวทําเอง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๖๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นผูทํา ผูสราง ผูเสวยวิบากของกรรมดี
กรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขและทุกขบุคคลอื่นทําให หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว ฉะนัน้ จึง
หยั่งเห็นผูทํา ผูสราง ผูเสวยวิบากกรรมดี
กรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคล
อื่นเสวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคล
อื่นเสวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขและทุกขตัวทําเองดวยคนอื่นทําใหดวยหรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่ ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูทํา ผูส ราง ผูเสวยวิบากกรรมดี
กรรมชัว่ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนัน้ เองเสวยก็หาไม
บุคคลอื่นทําก็หาไม บุคคลอื่นเสวยก็หาไมหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม
บุคคลอื่นทําก็หาไมบุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขละทุกขอาศัยสภาพที่มิใชการทําของตนเอง
ไมใชการทําของคนอื่นเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่ง
เห็นบุคคลผูทํา ผูสราง ผูเสวยกรรมดีกรรมชั่ว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทํา
บุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่น
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เสวย บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม บุคคลอื่นทําก็
หาไม บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทํา
บุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่น
เสวย บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม บุคคลอื่นทําก็
หาไม บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขและทุกขตัวทําเอง สุขและทุกขคนอื่นทําให
สุขและทุกขตัวทําเองดวย คนอื่นทําใหดวย สุขและทุกขอาศัยสภาพที่
มิใชการทําของตนเอง มิใชการทําของบุคคลอื่นเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๔] ป. กรรมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูทํากรรมก็มีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูสรางบุคคลผูทํากรรมนั้นก็มีอยู หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.

ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ผูสรางบุคคลผูทํากรรมนั้นก็มีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี แก
บุคคลนั้นๆ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู
หรือ ?
ถูกแลว.
เพราะบุคคลมีอยู ฉะนั้นผูสรางบุคคลจึงมีอยู
หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู
หรือ ?
ถูกแลว.
เพราะนิพพานมีอยู ฉะนั้นผูสรางนิพพานจึงมี
อยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เพราะมหาปฐพีมีอยู ฯ ล ฯ เพราะมหาสมุทร
มีอยู ฯ ล ฯ เพราะขุนเขาสิเนรุมีอยู ฯ ล ฯ เพราะน้ํามีอยู ฯ ล ฯ เพราะ
ไฟมีอยู ฯ ล ฯ เพราะลมมีอยู ฯ ล ฯ เพราะหญา ไม และตนไมเจาปา
มีอยู ฉะนั้น ผูสรางหญา ไม และตนไมเจาปา จึงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู บุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กรรมเปนอื่น บุคคลผูทํากรรมก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิบากมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูเสวยวิบากมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึง
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากนั้นมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากนั้นมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะ
ก็ไมมี ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี
แกบุคคลนั้น ๆ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึง
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะบุคคลมีอยู ฉะนั้นผูเสวยบุคคลจึงมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึง
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะนิพพานมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยนิพพาน
จึงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึง
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เพราะมหาปฐพีมีอยู ฯ ล ฯ เพราะมหาสมุทร
มีอยู ฯ ล ฯ เพราะขุนเขาสิเนรุมีอยู ฯ ล ฯ เพราะน้ํามีอยู ฯลฯ เพราะ
ไฟมีอยู ฯ ล ฯ เพราะลมมีอยู ฯ ล ฯ เพราะหญา ไม และตนไมเจาปา
มีอยู ฉะนั้นผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปาจึงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลารอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึง
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิบากเปนอื่นบุคคลผูเสวยวิบากก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ คําที่เหลือทานยอไว.
กัลยาณวรรค จบ

อรรถกถาปุรสิ การานุโยค
วาดวยการซักถามการกระทําของบุคคล
บัดนี้ เปนการซักถามถึงการทําของบุคคล ในปญหานั้น คํา
ถามดวยลัทธิวา เมื่อกรรมมีอยู แมผูทํากรรมนั้นก็ตองมีแนนอน
ดังนี้ เปนของปรวาที. คําตอบรับรองวาใช เปนของพระสกวาที เพราะ
ความที่กรรมทั้งหลายเชนนั้นมีอยู. คําถามอีกวา ผูทํา ผูใหทาํ กรรม
เปนของสกวาที. บรรดาคําเหลานั้น คําวา ผูทํา ไดแก ผูทาํ กรรม
ทั้งหลายเหลานั้น. คําวา ผูใหทํากรรม ไดแก ผูใหทํากรรมดวย
อุบายทั้งหลาย มีการสั่งสมและการแสดงใหทราบ เปนตน.
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ในบัดนี้ ปรวาทีหมายเอาบุคคลจึงถามถึง ผูทํา ไมถามเหตุ
สักวาการกระทํา เพราะฉะนั้นสกวาทีจึงตอบปฏิเสธ. ในคํานี้วา. ผูทํา
ผูใหทํากรรมนั้น อธิบายวา สกวาทีถามวา ถาวา ทานหยั่งเห็นกรรม
ใด ๆ ทานก็หยั่งเห็นบุคคลผูทํากรรมนั้นๆ ยอมหยั่งเห็นบุคคลตามลัทธิ
ของทานนั่นแหละ ก็ทานหยั่งเห็นบุคคลอื่นผูทําดวย ผูใหทาํ กรรมนั้น
ดวยหรือ ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาเชนนั้น จึงตอบปฏิเสธ เพราะกลัวจะ
ถูกกลาวหาวาเปนลัทธิแหงพระเจาสรางโลก. เมื่อถามซ้ําอีก ปรวาที
ก็ตอบรับรองเพราะหมายเอาเนื้อความนี้วา มารดาบิดายอมใหบุคคล
เกิด ยอมตั้งชื่อ ยอมเลี้ยงดู เพราะฉะนั้น มารดาบิดาเหลานั้น จึง
ชื่อวา ผูทํา สวนกัลยาณมิตรหรืออาจารยเหลาใดยอมใหศิษยศึกษา
วิชาการ และเรียนศิลปะทั้งหลายนั้น ๆ กัลยาณมิตรหรืออาจารยเหลา
นั้นชื่อวา ผูใ หทํา ดังนี้. ทานอธิบายวา กรรมเกาเทานั้นทาน
ประสงคเอาวา เปนผูทําเปนผูใหทํากรรมนั้น ๆ ทานกลาวคํานี้วา ถา
วา ผูทําของผูทํากรรมทั้งหลายมีอยูไซร ผูทําแมแกผูนั้นตอ ๆ กันมาก็
มีอยูนั่นแหละ ดวยคํานี้วา แกบุคคลนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้ ครั้น
เมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู บุคคลผูเกิดกอน ๆ ก็พึงทําบุคคลผูเกิดภาย
หลังโดยแท ๆ แมดวยคํานี้ บุคคลผูทํากรรมเหลานั้น พึงทําบุคคลอื่น ๆ
ตอไป. แมบุคคลนั้นก็พึงทําบุคคลอื่น ๆ. สกวาทีถามวา นิพพานใด
คือการทําซึ่งที่สุดแหงทุกขไมมี การตัดวัฏฏะไมมี ความดับรอบอันไมมี
ปจจัยก็ไมมี นิพพานนั้นไมมี แกบุคคลนั้น ๆ เพราะความไมมีปจจัย
เพราะความไมมีทุกขอื่นเนื่องดวยปจจัยหรือ ? อีกอยางหนึ่ง คําวา แก
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บุคคลนั้น ๆ นั่นแหละ อธิบายวา ถาวา ความสืบเนื่องกันมาของ
บุคคลมีอยูอยางนี้วา กรรมสักวาการกระทําไมมี มีแตบุคคลผูทําบุคคล
แมนั้นๆ ตอ ๆ กันมา ดังนี้ ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู การกลาววา
การทําซึ่งที่สุดแหงทุกขเพราะเหตุอันไมใหความเปนไปแหงกัมมวัฏฏะอัน
ใดนี้นั้น ก็ไมมีแกบุคคลนั้น ๆ ดังนี้. ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาคํานั้น
จึงปฏิเสธ. คําวา ผูทาํ ผูใหทํา ในคําถามแหงผูทําทั้งหลายตาม
คําสามัญที่หยั่งเห็นได แมในปญหาอื่นอีกจากนี้ ทานก็หมายเอาเฉพาะ
บุคคลเทานั้น มิไดกลาวมุงหมายเอาปจจัยทั้งหลายเลย. แทจริงปจจัย
แหงสิ่งทั้งปวง เชน มหาปฐพี เปนตนจะไมมีก็หามิได.
ปญหาที่สกวาทีถามวา ผูทํากรรมดีกรรมชัว่ ทั้งหลาย ก็เปนอื่น
หรือ ปญหานั้นปรวาทีตอบปฏิเสธแลว เพราะกลัวเปนทิฏฐิวา บุคคล
มีสังขาร หรือ มีอัตตา เปนตน.
คําเปนตนวา ทานหยั่งเห็นวิบากหรือ เปนตน ทานกลาว
เพื่อทําลายลัทธิผูแสดงบุคคล ดวยสามารถแหงบุคคลผูเสวยวิบาก.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ผูเสวยวิบาก เปนคําซักถามของปรวาที.
คําปฏิเสธเปนของสกวาที เพราะความไมมีผูเสวยอื่นนอกจากความเปน
ไปแหงวิบาก. คําถามอีกเปนของสกวาที คําตอบรับรองเปนของปรวาที.
คําวา บุคคลเปนผูเสวยวิบากนั้น ไดแก ผูเสวยของวิบากนั้น ๆ
ก็วิบาก ชื่อวา พึงเสวย บุคคลมิใชวบิ าก ฉะนั้นปรวาทีจึงปฏิเสธวา
ไมพึงกลาววา บุคคลเปนผูเสวย. ถูกสกวาทีถามซ้ําอีก ก็ตอบรับรองวา
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บุคคลเปนผูเสวยวิบาก เพราะความตั้งอยูในผลแหงบุญ โดยหมายเอา
มารดาที่ปลอยวางสละบุตร หรือภรรยาที่ปลอยวางสละสามีเปนผูเสวย
วิบาก ซึ่งเปนการเสวยบุคคลเชนนั้น. คําถามวา การทําซึ่งที่สุดแหง
ทุกขไมมี ฯ ล ฯ ก็บุคคลนั้น ๆ อธิบายวา ถาวา ความสืบเนื่องกัน
ของบุคคลเปนมาอยางนี้วา วิบากทีส่ ักแตความเปนวิบากไมมี มีแต
บุคคลเปนผูเสวยผลแหงกรรมนั้น ๆ ตอ กันมา ดังนี้ไซร ครั้นเมื่อ
ความเปนอยางนั้นมีอยู การกลาววา การทําซึ่งที่สุดแหงทุกขโดยเหตุ
อันไมเปนไปแหงวิปากวัฏนี้นั้น ก็ยอ มไมมีดังนี้. ตอจากนั้น พึงทราบ
เนื้อความในคําถามถึงผูเสวยดวยคําอันเปนธรรมดาที่วา ทานหยั่งเห็น
ได ขางหนานี้ โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
ปญหาที่สกวาที ถามวา บุคคลเสวยวิบากแหงกรรมดีกรรมชั่ว
ก็เปนอื่นหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะกลัวแตลัทธิอันเห็นผิดวา
บุคคลมีเวทนา หรือบุคคลมีอัตตา. คําวา สุขอันเปนทิพย เปนตน
เปนคําอันปรวาทีเริ่มจําแนกผลแหงกรรมดี และกรรมชั่วดวยสามารถ
แหงลัทธิ. คํานั้นทั้งหมด พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่น
แหละ. อนึง่ ในคําถามที่ปรวาทีถามวา ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุข
อันเปนทิพยหรือ นี้ พึงทราบวา สกวาทีตอบปฏิเสธวาบุคคลไมเปน
ผูเสวยเทานั้น ไมปฏิเสธวิปากขันธที่เสวยสุขอันเปนทิพย. จริงอยู ความ
เกิดขึ้นแหงวิบากทั้งหลายที่ผูทํากรรมฐานทั้งหลาย กระทํามหาปฐพีเปน
ตนใหเปนอารมณแลวเสวยผล ยอมเปนการสําเร็จที่เปรียบไมได.
คําวา ผูทํา ผูใหทําเปนผูเสวยผลแหงกรรมดีกรรมชั่ว เปนตน เปน
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คําที่ทานกลาวปรารภนัยที่เจือกัน คือมีทั้งบัญญัติและปรมัตถะ.
ในคําเหลานั้น คําวา บุคคลนั้นกระทํา เปนคําซักถามของ
สกวาทีวา ทานกลาววาบุคคลผูทํากรรมใด และผูเสวยกรรมใด บุคคล
นั้นนั่นแหละกระทํา บุคคลนั้นเองเปนผูเสวยหรือ ? คําปฏิเสธเปน
ของปรวาที เพราะกลัวผิดจากพระสูตร ฯ ถูกถามอีก ก็ตอบรับรองดวย
สามารถแหงพระสูตรวา บุคคลยอมบันเทิงในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแลว
ยอมบันเทิงในโลกหนา เปนตน ดังนี้ ลําดับนั้น สกวาทีเมื่อจะ
ปฏิเสธโอกาสคําที่จะกลาวของปรวาทีนั้น จึงกลาวคําวา สุขทุกขอัน
ตนทําเองหรือ ในคําเหลานั้น คําวา ผูอื่นกระทํา สกวาทีกลาว
ดวยสามารถแหงความเปนอื่นแหงผูทําและผูเสวย. จากนั้น ปรวาทีจึง
ปฏิเสธโอกาสที่จะพูดเพราะกลัวผิดพระสูตร. ถูกถามอีก เมื่อมีความ
สําคัญวา บุคคลผูเกิดเปนมนุษยแลวเกิดเปนเทวดาแลวยอมเสวย ดังนี้
จึงตอบรับรอง. ก็ถูกถามดวยสามารถแหงวาทะอยางนี้วา สุขและทุกข
อันบุคคลอื่นทําแลวยอมปรากฏหรือ ดังนี้ ก็ปฏิเสธอีก. คําวา บุคคล
นั้นทํา บุคคลอื่นเสวย สกวาทีกลาวดวยสามารถแหงคําถามถึงความ
เปนบุคคลคนเดียวกัน และความเปนแหงบุคคลอื่นของผูทําและผูเสวย.
ลําดับนั้น ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิดจากพระสูตร ถูกถามอีก ก็
ตอบรับรองเพราะรวมนัยแมทั้ง ๒ กอน ๆ เขาดวยกัน. ก็ถูกถามดวย
สามารถแหงปญหานั้นของผูมีวาทะอยางนั้นวา สุขทุกขอันตนเองทํา
ดวย อันบุคคลอื่นทําดวยยอมปรากฏหรือ ก็ตอบปฏิเสธอีก. คําวา
ไมใชผูอื่นทํา เปนคําอันสกวาทีกลาวดวยสามารถแหงการปฏิเสธใน
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ความเปนบุคคลคนเดียวกันทํา หรือผูอ ื่นทําของผูทําและผูเสวย. ลําดับ
นั้น ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยสามารถแหงคําที่ผิดจากพระสูตรนั่นเทียว
ถูกถามอีก เมื่อมีความสําคัญอยูวา มนุษยทํากรรมไว เพราะการเกิด
ขึ้นในเทวโลก มนุษยนนั้ จึงไมไดเสวย ผูใดทํากรรมใดไว ผูอื่นเสวย
ก็หาไม เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นนั่นแหละจึงมิใชผูเสวยเพราะเปนผู
กระทํา ทั้งบุคคลอื่นก็มิไดเสวย ดังนี้ จึงตอบรับรอง. คํานั้นสักวา
เปนลัทธิเทานั้น. ถูกถามดวยสามารถแหงปญหานั้นของผูมีวาทะอยาง
นั้นวา ก็สขุ ทุกข อันมิใชการกระทําของตน มิใชการกะทําของผูอื่น
เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุยอมปรากฏหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธอีก. อีก
อยางหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในมิสสกนัยนี้จําเดิมแตตน ดวย
นัยแมนี้. จริงอยู ผูมีวาทะวาบุคคลมีอยูนี้ ยอมปรารถนาบุคคลผูทํา
กรรมทั้งหลายดวย บุคคลผูเสวยดวย เพราะฉะนั้น ขอนี้จึงปรากฏอยาง
นี้วา บุคคลใดเปนผูทํากรรม ผูนั้นเทานั้นพึงเปนผูเสวย หรือผูอ ื่นเสวย
หรือแมทั้ง ๒ เปนผูเสวย หรือวาแมทั้ง ๒ ไมพึงเปนผูเสวย ดังนี้.
สกวาทีถามประกอบคําซักถามปญหาอันปรากฏอยางนี้นั่นแหละแลวจึง
กลาวถึงปญหาที่ควรถามแมทั้ง ๔ อยาง มีคําวา ไมใชบุคคลนั้นเปน
ผูทํา เปนตน. คําที่เหลือ มีประการดังที่กลาวมาแลวนั่นเทียว. ก็ใน
ที่สุด ไดถามปญหาแมทั้ง ๔ รวมกัน. ในปญหานั้นการปฏิเสธ การ
ตอบรับรอง และการถึงโทษมีคําวา กระทําเองเปนตน บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยกอนนั่นแหละ. เบื้องหนาแตนี้ นัยที่กลาวแลวในหนหลังไมได
กลาวคําวา กรรมดีและกรรมชั่ว ทานแสดงปญหาที่ควรกําหนดไว
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เปนตน กรรมมีอยูเทานั้น. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงธรรม
ทั้งหลายแมเหลานั้น ดวยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
อรรถกถาปุริสการานุโยค จบ
คําวา แมกัลยาณวรรค ดังนี้ เปนชื่อของปุริสการานุโยคนั้น
นั่นแล.
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อภิญญานุโยค
[๑๖๕] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดก็มีอยูมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดมีอยู ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถะ.
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลบางคนที่ฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพย
ได ฯ ล ฯ ทีร่ ูจิตของบุคคลอื่นได ฯ ล ฯ ที่ตามระลึกชาติหนหลังได ฯ ล ฯ
ที่เห็นรูปดวยจักษุเพียงดังทิพยได ฯ ล ฯ ที่ทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหง
อาสวะได มีอยูมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลบางคนที่ทําใหแจงซึ่งความสิ้น
ไปแหงอาสาวะไดมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคล
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่
แสดงฤทธิ์ไดมีอยู และดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ-
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ป. ถูกแลว.
ส. ผูใดแสดงฤทธิ์ได ผูนั้นแหละเปนบุคคล ผูใด
แสดงฤทธิ์ไมได ผูนั้นไมใชบุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ผูใดฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพยได ฯ ล ฯ
ผูใดรูจิตคนอื่นได ฯลฯ ผูใดตามระลึกชาติหนหลังได ฯลฯ ผูใดเห็นรูป
ดวยจักษุเพียงดังทิพยได ฯ ล ฯ ผูใดทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสาวะ
ได ผูนั้นแหละเปนบุคคล ผูใดทําใหแจงซึ่งความสิ้นแหงอาสาวะไมได
ผูนั้นไมใชบุคคล หรือ ฯ ล ฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
อภิญญานุโยค จบ

อรรถกถาอภิญญานุโยค
วาดวยการซักถามถึงผูไดอภิญญา
เบื้องหนาแตนี้ไป เปนการพิสูจนพระอรหันต ดวยสามารถแหง
คําซักถามถึงผูไดอภิญญาเปนตน. ในปญหานั้น เมื่อพระสกวาทีตอบ
รับรองคําวา ใชแลว ปรวาทีผูมีความสําคัญอยูวา บุคคลผูบรรลุคุณ
วิเศษมีอิทธิฤทธิ์เปนตนไมมีในอนินทริยพัทธรูปภายนอก มีแตภายใน
บุคคล ฉะนั้น บุคคลผูใหฤทธิ์เปนตนเกิดขึ้นพึงมี จึงกลาวคําเปนตน
วา บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดมีอยูมิใชหรือ คําทั้งหมดนั้น มีเนื้อ
ความงายทั้งนั้น แล.
อรรถกถาอภิญญานุโยค จบ
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ญาตกานุโยค
[๑๖๖] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. มารดามีอยูมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา มารดามีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บิดามีอยู ฯ ล ฯ พีน่ องชายมีอยู พี่นองหญิงมีอยู
กษัตริยมีอยู พราหมณมีอยู แพศยมีอยู ศูทรมีอยู คฤหัสถมีอยู บรรพชิต
มีอยู เทวดามีอยู มนุษยมีอยู มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา มนุษยมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๖๗] ส. ทานไดทําความตกลงแลววามารดามีอยู และ
ดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนมารดาแลวเปน
มารดามีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบิดา ฯ ล ฯ ไมเปน
พี่นองชาย ไมเปนพี่นองหญิง ไมเปนกษัตริย ไมเปนพราหมณ ไม
เปนแพศย ไมเปนศูทร ไมเปนคฤหัสถ ไมเปนบรรพชิต ไมเปน
เทวดา ไมเปนมนุษยแลวเปนมนุษย มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๘ ] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา มารดามีอยู และ
ดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนมารดาแลวไมเปน
มารดามีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลบางคนซึ่งเดิมเปนบิดา เปนพี่นองชาย
เปนพี่นองหญิง เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร
เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา เปนมนุษย แลวไมเปนมนุษย
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๖๙] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลเปนโสดาบันมีอยูมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลเปนโสดาบันมีอยู ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ?
ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลเปนสกทาคามีมีอยู ฯลฯ บุคคลเปน
อนาคามีมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปนพระอรหันตมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปน
พระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุตมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปนพระขีณาสพผูปญญา
วิมุตมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปนพระอริยะผูกายสักขีมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปน
พระอริยะผูทิฏฐิปตตะมีอยู ฯ ล ฯ บุคคลเปนพระอริยะผูสัทธาวิมุตมีอยู
ฯ ล ฯ บุคคลเปนพระอริยะผูธัมมานุสารีมีอยู บุคคลเปนพระอริยะผู
สัทธานุสารีมีอยู มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีมีอยู
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
[๑๗๐] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลเปนโสดาบัน
มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนโสดาบัน แลวเปน
โสดาบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนสกทาคามี...ไมเปน
อนาคามี...ไมเปนพระอรหันต...ไมเปนพระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุต...ไม
เปนพระขีณาสพผูปญญาวิมุต...ไมเปนพระอริยะผูกายสักขี...ไมเปนพระอริยผูทิฏฐิปตตะ... ไมเปนพระอริยะผูสัทธาวิมุต... ไมเปนพระอริยะผู
ธัมมานุสารี... ไมเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีแลวเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๑] ส. ทานไดทําความตกลงแลว บุคคลผูโสดาบันมีอยู
และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึง่ เดิมเปนโสดาบันแลวไมเปน
โสดาบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนสกทาคามี... เปน
อนาคามีแลวไมเปนอนาคามี มีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคล แลวไมเปน
บุคคลมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๒] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก มีอยูมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวกมีอยู ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.
[๑๗๓] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา อริยบุคคล ๔ คู
๘ จําพวกมีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก ปรากฏขึ้นไดเพราะ
ความปรากฏขึ้นแหงพระพุทธเจา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลปรากฏขึ้นได เพราะความปรารถนาแหง
พระพุทธเจา หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลปรากฏขึ้นได เพราะความปรารถนาแหง
พระพุทธเจา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาปรินิพพานแลว
บุคคลขาดสูญไป บุคคลไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๔] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเปนสังขตะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลเปนอสังขตะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยังมีสวนสุดที่ ๓ อื่นนอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีก หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ยังมีสวนสุดที่ ๓ อืน่ นอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธาตุนี้มี ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน ธาตุเปนสังขตะ ๑ ธาตุเปน
อสังขตะ ๑ นี้แล ธาตุ ๒ อยาง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา ยังมีสวนสุดที่ ๓
อื่นนอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกนะสิ.
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขตะเปนอื่น อสังขตะก็เปนอื่น บุคคลก็เปน
อื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ขันธทงั้ หลายเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ
บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ขันธทงั้ หลายเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ บุคคล
เปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ สังขาร ฯ ล ฯ
วิญญาณเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช
เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. วิญญาณเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคลก็เปน
อื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๕] ส. บุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏ
เมื่อตั้งอยูมีความแปรปรวนปรากฏ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลมีสังขตะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สังขตธรรมมีสังขตลักษณะ ๓ อยางนี้ คือ สังขตธรรม
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ทั้งหลาย มีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู
มีความแปรปรวนปรากฏ ดังนี้ บุคคลก็มีความเกิดขึ้นปรากฏ ความ
เสื่อมก็ปรากฏ เมื่อตั้งอยูความแปรปรวนก็ปรากฏ ถาอยางนั้น บุคคล
ก็เปนสังขตะนะสิ.
ส. ความเกิดขึ้นแหงบุคคลไมปรากฏ ความเสื่อมไม
ปรากฏเมื่อตั้งอยูความแปรปรวนไมปรากฏหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเปนอสังขตะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อสังขตธรรมมีอสังขตลักษณะ ๓ อยางนี้ คือ ความ
เกิดขึ้นแหงอสังขตธรรมทั้งหลายไมปรากฏ ความเสื่อมไมปรากฏ
เมื่อตั้งอยู ความแปรปรวนไมปรากฏ ดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงบุคคล
ก็ไมปรากฏ ความเสื่อมก็ไมปรากฏ เมื่อตั้งอยูความแปรปรวนก็ไม
ปรากฏ ถาอยางนั้น บุคคลก็เปนอสังขตะนะสิ.
[๑๗๖] ส. บุคคลผูปรินิพพานแลว คงมีอยูในนิพพาน หรือ
ไมมีอยูในนิพพาน ?
ป. คงมีอยูในนิพพาน.
ส. บุคคลผูปรินิพพาน เปนผูเที่ยง หรือ ?
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๘๖.
๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๘๗.
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ป.
ป.
ส.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
บุคคลผูปรินิพพานแลว ไมมีอยูใ นนิพพาน.
บุคคลผูปรินิพพานแลว เปนผูขาดสูญ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ญาตกานุโยค จบ

อรรถกถาญาตกานุโยค
วาดวยการซักถามถึงพวกญาติ
บัดนี้ คําวา มารดา เปนตน เปนการซักถามถึงพวกญาติ.
คําวา กษัตริย เปนตน เปนการซักถามถึงชาติ. คําวา
คฤหัสถ และบรรพชิต เปนการซักถามถึงขอปฏิบัติ. คําวา
เทวดาและมนุษย เปนการซักถามถึงการอุบัติ. คําวา โสดาบัน
เปนตน เปนการซักถามถึงปฏิเวธ ขอนี้ทานกลาววา เปนการซักถาม
ถึงพระอริยะบาง. คําเหลานั้นทั้งหมด มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ก็ในคําวา เปนพระอรหันตแลว กลับไมเปนพระอรหันต
นี้ ทานไมกลาวถาม เพราะเปนโมฆปญหา. คําวา คูแหงบุรุษ ๔
เปนตน เปนการซักถามถึงพระสงฆ การซักถามแมนั้น ก็มีเนื้อความ
งายเหมือนกัน. คําวา สังขตะ เปนตน เปนการซักถามถึง
สภาพแหงสัจฉิกัตถะ.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ยังมีสวนสุดที่ ๓ นอกเหนือสังขตะ
และอสังขตะอีกหรือ ? เปนคําถามของสกวาที คําปฏิเสธวา ไมพึง
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กลาวอยางนั้น เปนของปรวาที เพราะความไมมีสัจฉิกัตถะเชนนั้น.
เมื่อถูกถามซ้ําอีก ปรวาทีก็ตอบรับรองวา ใช สวนสุดที่ ๓ มีอยู โดย
หมายเอาบุคคลเปนสวนสุดที่ ๓. แมในปญหาวา บุคคลก็เปนอื่น
หรือ การปฏิเสธเปนของปรวาทีนั้นนั่นแหละ เพราะไมปรารถนา
ความที่บุคคลเปนอยางอื่นนอกจากสังขตขันธทั้งหลาย. คําวา ขันธ
อันเปนสังขตะ เปนตน เปนคําอันสกวาทีแสดงสังขตะและอสังขตะ
ทั้งหลายไวโดยยอ เพื่อถามความเปนอยางอื่นแหงบุคคล. คําถามวา
รูปเปนสังขตะ เปนตน เปนคําที่สกวาทีแสดงขันธทั้งหลายโดย
วิภาคแลวกลาวถามความเปนคนละอยางกับบุคคล. คําถามวา ความ
เกิดขึ้นแหงบุคคล เปนคําถามของสกวาที คํารับรองวา ใช เปน
ของปรวาที ดวยอํานาจแหงพระสูตรที่ทานกลาวไวในที่ทั้งหลายมีคําวา
สัตวทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา มีความแกเปนธรรมดา
อนึ่งเมื่อยังดํารงอยูก็มีความตายเปนธรรมดา แตปรวาทีนั้นยอม
ไมปรารถนาซึ่งความที่บุคคลเปนสังขตธรรม ฉะนั้น จึงปฏิเสธ. ถูก
ถามโดยนัยเปนตนอีกวา ความเกิดขึ้นของบุคคลยอมปรากฏหรือ
ก็ตอบรับรองดวยคําวา " ขึ้นชื่อวาความเกิดขึ้นแหงบุคคลเปนตนนั้น
ยอมไมควร " เพราะพระบาลีวา ทุกขเทานั้นยอมเกิดขึ้น ทุกข
เทานั้นยอมตั้งอยูดวย ยอมเสื่อมไปดวย นอกจากทุกขหาอะไร
เกิดมิได นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได ดังนี้.
คําถามวา บุคคลปรินิพพานแลว คงมีอยูในพระนิพพาน
หรือ ในขอนี้ ทานเรียกพระนิพพานวา อตฺถ แปลวา ธรรมอัน
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หาที่ตั้งมิได. ในปญหานั้น สกวาทีถามวา บุคคลมีอยูในนิพพาน
หรือ อธิบายวา บุคคลชือ่ วาเที่ยงเพราะความที่บุคคลนั้นเปนของมีอยู
ในนิพพาน ชื่อวาขาดสูญเพราะความที่บุคคลนั้นไมมีอยูในนั้น ปรวาที
เมื่อไมปรารถนาคําวา บุคคลเที่ยงและขาดสูญ ๒ แมนั้นจึงปฏิเสธวา
ไมพึงกลาวอยางนั้น.
อรรถกถาญาตกานุโยค จบ
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ปกิณณกะ
[๑๗๗] ส. บุคคลอาศัยอะไรตั้งอยู ?
ป. อาศัยภพตั้งอยู.
ส. ภพไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มี
ความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจากไป
เปนธรรมดามีความดับไปเปนธรรมดามีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. แมบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัย
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
จางไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. แมบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัย
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
จางไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๘] ป. ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 202

ป. บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา
เราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยู ก็รู
ชัดวาเราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสจัฉิกตั ถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลบางคนที่เสวยทุกขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เรา
เสวยทุกขเวทนาอยู ฯ ล ฯ ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวาเรา
เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู มีอยูมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เสวยอทุกขมสุขเวทนา
อยู ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่
เสวยสุขเวทนา ก็รชู ัดวา เราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู และดวยเหตุ
นั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูใดเสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุข
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เวทนาอยู ผูนั้นเทียวเปนบุคคล ผูใดเสวยสุขเวทนาอยู ไมรูชัดวา เรา
เสวยสุขเวทนาอยู ผูนั้นไมเปนบุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ผูใดเสวยทุกขเวทนาอยู ฯ ล ฯ ผูใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รชู ัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ผูนั้นเทียวเปน
บุคคล ผูใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ไมรชู ัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ผูนั้นไมเปนบุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่
เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชดั วา เราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู และดวยเหตุ
นั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สุขเวทนาเปนอื่น ผูที่เสวย สุขเวทนาอยู ก็รชู ัด
วาเราเสวยสุขเวทนาอยู ก็เปนอืน่ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทุกขเวทนาเปนอื่น ฯ ล ฯ อทุกขมสุขเวทนา
เปนอื่น ผูเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รชู ัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยูก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๗๙] ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีอยู มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยู ฯ ล ฯ ที่เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ ล ฯ ทีเ่ ปนผู
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีอยูมใิ ชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคล
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็น
บุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู ผูนั้น
เทียวเปนบุคคล ผูใดไมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู ผูนนั้ ไมเปน
บุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯ ล ฯ
เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ ล ฯ เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู ผูนั้นเทียว เปนบุคคล ผูใดไมเปนผูพิจารณาธรรมในธรรมอยู
ผูนั้นไมเปนบุคคล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็น
บุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กายเปนอื่น บุคคลที่เปนผูพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู ก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เวทนาเปนอื่น ฯ ล ฯ จิตเปนอื่น ฯ ล ฯ ธรรม
เปนอื่น บุคคลที่เปนผูพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู ก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๘๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา โมฆราชะ
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ หยั่งเห็นโดยความเปนของสูญ ถอน
อัตตานุทิฏฐิเสีย เธอพึงเปนผูขามพนมัจจุราชเสียไดดวยอาการ
อยางนี้ เพราะมัจจุราชยอมไมแลเห็นบุคคลผูหยั่งเห็นโลกอยู
อยางนี้ ดังนี้ เปนสูตรที่มีอยูจริงมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ
[๑๘๑] ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รวมกับรูปหยั่งเห็นหรือ หรือวาเวนจากรูป
หยั่งเห็น ?
ป. รวมกับรูปหยั่งเห็น.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. เวนจากรูป หยั่งเห็น.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๙
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ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อยูภายในหยั่งเห็นหรือ หรือวาออกไปภายนอก
แลวจึงหยั่งเห็น ?
ป. อยูภายในหยั่งเห็น.
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ออกไปภายนอกแลวจึงหยั่งเห็น.
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๘๒] ป. ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจามีปกติตรัสคําจริง ตรัสสม
กาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลแกตน มีอยู ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๖, อภิ. ปุ. ๓๖/๑๐.
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ส. ถาอยางนั้น ก็หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจา มีปรกติตรัสคําจริง ตรัส
สมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูพ ระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย บุคคลคนเดียวเมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อ
เกื้อกูลแกคนมาก เพื่อความสุขของคนมาก เพื่อความอนุเคราะห
แกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดา
และมนุษยทงั้ หลาย ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ก็หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ
[๑๘๓] ส. หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจา มีปรกติตรัสคําจริง ตรัส
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๓๙.
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สมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ
[๑๘๔] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจา มีปกติตรัสคําจริง ตรัส
สมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา อริยสาวกไม
สงสัย ไมเคลือบแคลงวา เมื่อบังเกิด ทุกขเทานั้นบังเกิดขึ้น
เมื่อดับ ทุกขเทานั้นดับไป ในขอนี้อริยสาวกนั้นหยั่งรูไดโดยไม
ตองอาศัยผูอื่นทีเดียว เพียงเทานี้แลกัจจานะ เปนสัมมาทิฏฐิ
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
๑

๑. ส.นิ.. ๑๖/๔๓.
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ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ
[๑๘๕] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระวชิราภิกษุณีไดกลาวกะมารดาผูมีบาปวาดังนี้
ดูกอนมาร ทานเชื่อวาเปนสัตวหรือหนอ นั่นเปนความเห็นของ
ทานหรือหนอ นี้เปนกลุม สังขารลวน ๆ ในกลุมสังขารนี้จะคนหา
สัตวไมได เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา เสียงเรียกวารถจึงมีได
แมฉันใด เมือ่ ขันธทั้งหลายยังมีอยู สมมติวาสัตวก็มีไดฉันนั้น.
ความจริงทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขเทานั้นตั้งอยู และเสื่อมสิ้นไป
นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ
[๑๘๖] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
๑

๑. ส.ส. ๑๕/๕๕๔.
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วาดังนี้ พระพุทธเจาขา ที่กลาวกันวา โลกสูญ โลกสูญ นั้น ดวยเหตุ
เพียงไรพระเจาขา จึงจะกลาวไดวา โลกสูญ. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสตอบวา ดูกอนอานนท เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่อง
กับตน ฉะนัน้ จึงกลาวไดวาโลกสูญ อะไรเลาอานนทที่สูญโดยตน
หรือโดยของที่เนื่องกับตน จักษุแลสูญโดยตนหรือโดยของที่
เนื่องกับตน รูปสูญ ฯ ล ฯ จักขุวิญญาณสูญ ฯ ล ฯ จักขุสัมผัส
สูญ ฯ ล ฯ เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยจึงเกิดความรูสึกเสวย
อารมณสุขก็ตาม ทุกขกต็ าม ไมทุกขไมสุขก็ตาม อันใด แมอัน
นั้นก็สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน โสตะสูญ ฯ ล ฯ เสียง
สูญ ฯ ล ฯ ฆานะสูญ...กลิ่นสูญ ฯ ล ฯ ชิวหาสูญ..รสสูญ ฯ ล ฯ
กายสูญ...โผฏฐัพพะสูญ ฯ ล ฯ มโนสูญ...ธัมมารมณสูญ...
มโนวิญญาณสูญ... มโนสัมผัสสูญ...เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
จึงเกิดความรูสึกเสวยอารมณ สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมทุกขไม
สุขก็ตาม อันใด แมอันนัน้ ก็สูญโดยตนหรือโดยของเนื่องกับตน
ดูกอนอานนท เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน ฉะนั้น
จึงกลาวไดวา โลกสูญ ดังนี้ เปนพระสูตรมีอยูจริง มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๓๓.
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[๑๘๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจา มีปรกติตรัสคําจริง ตรัส
สมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อตนก็ดีมีอยู พึงมีคําพูดวา ของที่เนื่องกับตนของเรา
หรือ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา อยางนั้นพระพุทธเจา ตรัสวา เมื่อ
ของที่เนื่องกับคนก็ดีมีอยู พึงมีคําพูดวา ตนของเราหรือ กราบทูล
วา อยางนั้นพระพุทธเจาขา ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทั้งตนและ
ของที่เนื่องกับตนจะหยั่งเห็นไมไดโดยความเปนของจริง โดย
ความเปนของแท เหตุเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิวา โลกก็อันนั้น เรานัน้
ละไปแลวจักเปนผูเที่ยงยั่งยืน คงที่ มีอันไมแปรไปเปนธรรมดา
จักตั้งอยูอยางนั้นเทียวคงที่เสมอไป ดังนี้ก็เปนธรรมของคนพาล
บริบูรณสิ้นเชิงมิใชหรือ กราบทูลวา ไมพึงเปนอะไร ๆ อื่นพระพุทธเจาขา เปนธรรมของคนพาลบริบูรณสิ้นเชิงทีเดียว พระพุทธเจาขา ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?
๑

๑. ม.มู. ๒๑/๖๘๔.
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ป. ถูกแลว.
ส. อยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ก็หยัง่ เห็นบุคคล
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ
[๑๘๘] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจา มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจา ไดตรัสวา ดูกอนเสนิยะ
ศาสดา ๓ จําพวกนี้มีอยูปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน
ศาสดาบางคนในโลกนี้ บัญญัติอัตตาโดยความเปนจริง โดยความ
เปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ อนึ่ง ศาสดาบาง
คนในโลกนี้ บัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง โดยความเปน
ของแท แตในปจจุบันไมบัญญัติเชนนั้นในสัมปรายภพ อนึง่
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ไมบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง
โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ใน ๓
จําพวกนั้น ศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง โดยความ
เปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ นี้เรียกวา สัสสต-
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วาท ศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง โดยความเปน
ของแท แตในปจจุบัน ไมบัญญัติเชนนั้นในสัมปรายภพ นี้เรียก
วา อุจเฉทวาท ศาสดาที่ไมบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง
โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ นี้เรียก
วา สัมมาสัมพุทธะ ดูกอ นเสนิยะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้แล มีอยู
ปรากฏอยูในโลก ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?.
ป. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาว หยั่งเห็นบุคคลไดโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ.
[๑๘๙] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจา มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา หมอเนยใส หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ใคร ๆ ที่ทําหมอเนยใสมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑

๑. เทียบ อภิ. ปุ. ๓๖/๑๐๓.
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ส. ถาอยางนั้นไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?
[๑๙๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจา มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัส
ไมผิด ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวาหมอน้ํามัน...หมอน้ํา
ผึ้ง...หมอน้ําออย...หมอน้ํานม...หมอน้ํา...
ภาชนะน้ําดื่ม...กระติกน้ําดื่ม...ขันน้ําดื่ม...
นิตยภัต...ธุวยาคู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยาคูบางอยาง เปนของเที่ยง ยัง่ ยืน คงทน มี
อันไมแปรไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา หยั่งเห็นบุคคลได
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ ฯ ล ฯ ยอ.
ปุคคลกถา จบ
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อรรถกถาภวังนิสสาย ปญหาทิ
วาดวยปญหาอาศัยภพเปนตน
ในปญหาอาศัยภพ. คําวา ภพ ไดแก อุปปตติภพ ไดแกภพ
คือการเกิด. ในปญหาของผูเสวยเวทนา อธิบายวา พระโยคาวจรผูเสวย
อยูซึ่งเวทนา ผูมีเวทนาอันกําหนดแลวเที่ยวยอมรูชัด สวนพาลปุถุชน
ยอมไมรู. ปญหามีคําวา กายานุปสสนาเปนตน มีเนื้อความงายทั้งนั้น
ในกถาเบื้องตนวา โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ หยัง่ เห็น
โลกโดยความเปนของสูญ เปนตน อธิบายวา จงพิจารณาโลก
คือขันธ ดวยสามารถแหงความเปนของวางเปลาจากสัตว.
คําวา บุคคลหยัง่ เห็นหรือ เปนคําถามของสกวาที จริงอยู
ลัทธิของปรวาทีวา ผูใดยอมพิจารณาดวยคาถาวา เธอจงพิจารณาดู
โลกโดยความเปนของวางเปลา ดังนี้ ผูนั้นเปนบุคคล เพราะฉะนั้น
สกวาทีถึงถามปญหานั้นนั่นแหละ.
คําวา รวมกับรูป อธิบายวา รวมกับรูปกาย ไมใชเปน
ผูอาศัยรูปกายนั้น. เพราะการกําหนดรูรูปนี้ดวยสามารถแหงปญจโวการ
ภูมิ สกวาทีจึงถามวา ชีพก็อันนั้น อีก ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะ
กลัวผิดจากพระสูตร. คําวา เวนจากรูป ความวาเพราะตามรูรูปนี้
ไมได ดวยสามารถแหงจตุโวการภูมิ สกวาทีจึงถามอีกวา ชีพเปน
อื่น ก็ปฏิเสธ เพราะกลัวผิดจากพระสูตร. คําวา อยูภายในดวย
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ออกไปภายนอกดวย นี้ เปนลักษณะถอยคําของสกวาทีผูกลาวภายหลัง
จากคําวา รวมกับรูป หรือเวนจากรูป
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อยูภ ายใน ไดแก อยูภายใน
แหงรูป อธิบายวา ไมออกไปขางโนนขางนี้ เปนสภาพตั้งอยูดวยสามารถ
แหงรูปปริเฉทนั่นเทียว. คําวา ออกไป ไดแก การกาวลวงรูป
ปริเฉท อธิบายวา ไมไดอาศัยรูป. คําวา อนัตตา ไดแก เวนจาก
ตน เวนจากชีวะ เวนจากบุคคล อธิบายวาแมธรรมสักอยางหนึ่งชื่อวา
เปนบุคคลยอมไมมี. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในอรรถกถาที่มาแหง
พระสูตรทั้งปวงโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง
ขาพเจาหมายเอาเนื้อความนี้จักกลาวคําอันเปนภาษิตนั่นเทียว.
คําเปนตนวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสวา หมอเนยใสหรือ
เปนคําอันสกวาทีนํามาเพื่อแสดงวา เทศนาทั้งปวงเทียวบัณฑิตไมพึงถือ
เอาแตเนื้อความโดยสามารถแหงคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวเทา
นั้น เหมือนอยางวา หมออันเปนวิการแหงทอง ที่เขาเอาทองมาทํา
ชาวโลกทั้งหลายยอมเรียกวาหมอทองฉันใด ขึ้นชื่อวาหมอเนยใสเปน
วิการแหงเนยใสอันเขาเอาเนยใสมาทําฉันนั้นก็หาไม ในคํานี้ พึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา ก็เนยใสที่บุคคลใดใสไปในหมอใด หมอนั้นจึงได
ชื่อวา หมอเนยใสฉันนั้น. แมในคําวา หมอน้ํามันเปนตน ก็มนี ัยนี้
เหมือนกัน. เหมือนอยางวา พระนิพพานเปนธรรมชาติเที่ยง ยั่งยืน
ฉันใด ภัตหรือขาวยาคูยอมเปนธรรมชาติเที่ยง ยัง่ ยืน ฉันนั้นก็หาไม
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ในขอนี้พึงทราบเนื้อความดังนี้วา นิตยภัต คือภัตที่ยั่งยืน หรือหมาย
ถึงภัตที่เขาถวายประจําเปนนิตย. ธุวยาคู คือขาวยาคูที่ยั่งยืน ทาน
เรียกดวยคําอันเปนบัญญัติ ดังคําที่วา ก็พวกเราทั้งหลายไมกําหนด
กาลจักถวายนิตยภัต และธุวยาคูทุก ๆ วัน ดังนี.้
พึงทราบวินิจฉัย
แมในคําวา บุคคลผูปฏิบัติแลวเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกตนมีอยู เปนตน ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนมีอยู
ดวยสามารถแหงปจจัตตลักขณะ คือลักษณะที่มีเฉพาะตน และสามัญญลักษณะ ฉันใด บุคคลยอมมีอยูนั้นก็หาไม ก็ครั้นเมื่อธรรมทั้งหลาย
มีรูปเปนตนมีอยู การรองเรียกวา อยางนี้เปนชื่อ อยางนี้เปนโคตร
เปนตน ก็ยอมมีอยูฉนั นั้น ในขอนี้พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา บุคคล
ชื่อวามีอยู เพราะเปนโวหารของชาวโลก เพราะการสมมติของชาวโลก
เพราะเปนภาษาของชาวโลกนี้ ดวยประการฉะนี้ สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล คือจิตเปน
สมัญญาของชาวโลก เปนภาษาของชาวโลก เปนโวหารของชาวโลก
เปนบัญญัติของชาวโลก ขอนี้ทานอธิบายวา ก็ธรรมทั้งหลายมีรูป
เปนตน แมเวนซึ่งการสมมติของชาวโลกก็ยังชื่อวามีอยู เพราะ
มีสภาวะใหรไู ดดวยสามารถแหงปจจัตตลักขณะ และสามัญญลักขณะ ดังนี้.
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สมมติกถาและปรมัตถกถา
อนึ่ง กถา คือถอยคํา ของพระพุทธเจาทั้งหลายมี ๒ คือ
สมมติกถาและปรมัตถกถา ในกถาทั้ง ๒ นั้น คําวา สัตว บุคคล
เทวดา พรหม เปนตน ชื่อวา สมมติกถา คําวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขันธ ธาตุ อายตนะ สติปฏฐาน และสัมมัปธาน
เปนตน ชื่อ ปรมัตกถา. บรรดากถาทัง้ ๒ เหลานัน้ บุคคลใดครั้น
เมื่อคําวา สัตว ฯ ล ฯ หรือ พรหม เปนตน ที่พระองคทรงตรัส
แลวดวยเทศนาอันเปนของสมมติ ยอมอาจเพื่อรูธรรม เพื่อแทงตลอด
เพื่อออกไปจากสังสารวัฏ เพื่อถือเอาชัย คือ พระอรหัตตได พระผูมี
พระภาคเจายอมกลาวถึงคําวา สัตว หรือบุคคล หรือบุรุษ หรือพรหม
จําเดิมแตตนทีเดียวสําหรับผูนั้น. สวนผูใด สดับฟงคําวา อนิจจัง
ทุกขัง เปนตน อยางใดอยางหนึ่งดวยปรมัตถเทศนาแลวก็อาจเพื่อรู
เพื่อแทงตลอด เพื่อออกไปจากสงสาร เพื่อถือเอาชัยคือพระอรหัตตได
พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสคําอยางใดอยางหนึ่งในคําวาอนิจจัง เปนตน
เพื่อผูนั้น ดังนี้. โดยทํานองเดียวกัน พระผูมีพระภาคเจายอมไมตรัส
ปรมัตถกถากอน สําหรับสัตวผูจะตรัสรูดวยสมมติกถา ก็เพราะการ
ตรัสรูแหงสัตวดวยสมมติกถา พระองคจึงทรงตรัสปรมัตถกถาในภาย
หลัง. เมื่อสัตวผูจะตรัสรูดวยปรมัตถกถาได พระองคก็ไมตรัสสมมติกถากอน
เพราะวาการตรัสรูของสัตวทั้งหลายอาศัยปรมัตถกถาได
พระองคจึงทรงตรัสสมมติกถาในภายหลัง อนึ่ง โดยปกติพระองคยอม
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ตรัสสมมติกถากอนทีเดียว แลวจึงตรัสปรมัตถกถาในภายหลัง ซึ่ง
เปนการเทศนาที่ทําไดโดยงาย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทั้งหลาย จึง
ทรงแสดงสมมติกถากอน แลวก็ตรัสปรมัตถกถาในภายหลัง พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น แมตรัสอยูซึ่งสมมติกถา ชือ่ วากถายอมกลาวซึ่งสัจจะ
นั่นแหละ ซึ่งสภาวะนั่นแหละจะชื่อวาเปนผูกลาวเท็จก็หาไม แมเมื่อ
ตรัสปรมัตถกา ก็ชื่อวายอมกลาวซึ่งสัจจะซึ่งสภาวะนั่นแหละ จะชื่อวา
เปนผูกลาวคําเท็จก็หาไม. จริงอยู บัณฑิตพึงทราบความนี้วา :ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ
สมฺพุโธ วทต วโร
สมฺมตึ ปรมตฺถฺจ
ตติย นูปลพฺภติ ฯ
บรรดาผูกลาวกถาทั้งหลาย พระสัมพุทธะผูประเสริฐ ไดตรัส
บอกแลวซึ่งสัจจะ ๒ คือ สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ไมตรัสบอก
สัจจะที่ ๓ วาเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได.
บรรดาสัจจะทั้ง ๒ เหลานั้น สมมติสัจจะเปนคําสําหรับกําหนด
และเปนเหตุแหงการสมมติของชาวโลก สวนปรมัตถสัจจะเปนคําปรมัตถะ
เปนลักษณะแหงธรรมทั้งหลาย.
อีกนัยหนึ่ง เทศนาของพระผูมีพระภาคเจามี ๒ คือ เปน
ปรมัตถเทศนาดวยสามารถแหงคําวา ขันธ เปนตน และเปนสมมติ
เทศนาดวยคําวา หมอเนยใสเปนตน. พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงชําระ
คําบัญญัติออกไปเหตุใด เพราะเหตุนั้นบัณฑิตไมพึงทําความยึดถือคํา
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เพียงสักวา บุคคลมีอยู. จริงอยู พระบรมศาสดามิไดทรงละบัญญัติ
แลวประกาศปรมัตถะ และมิไดทรงชําระคําบัญญัติ เพราะฉะนั้นบัณฑิต
แมอื่น ๆ เมื่อประกาศปรมัตถะก็ไมพึงชําระคําบัญญัติ ฉันนั้น. คําที่เหลือ
ในที่ทั้งปวงมีอรรถตื้นทัง้ นั้น แล.
ปญหาอาศัยภพเปนตน จบ
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ปริหานิกถา
[๑๙๑] สกวาที พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพทั้งปวง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต [มีได] ในภพ
ทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลไดในกาลทั้งปวง
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต [มีได] ในกาล
ทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตทุกองคเทียว เสื่อมจากอรหัตผล
ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตทุกองคเทียว เสื่อมจากอรหัตผล
ได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต [มีได] ทุกองค
เทียว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๒] ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ยอมเสื่อม
จากผลทั้งสี่ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน
เมื่อทรัพยแสนหนึ่งสิ้นไป ยอมเสื่อมจากตําแหนง หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ยอมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน
เมื่อทรัพยแสนหนึ่งสิ้นไป เปนผูควรจะเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล เปนผู
ควรจะเสื่อมจากผลทั้งสี่ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๓] ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๔] ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๕] ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๖] ส. พระโสดาบัน ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามี ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามี ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๗] ส. พระโสดาบัน ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามี ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๘] ส. พระ โสดาบัน ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๙๙] ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันต เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ยอมตั้ง
อยูในธรรมอะไร ?
ป. ในอนาคามิผล.
ส. พระอนาคามี เมื่อเสื่อมจากอนาคามิผล ยอม
ตั้งอยูในธรรมอะไร ?
ป. ในสกทาคามิผล.
ส. พระสกทาคามี เมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผล ยอม
ตั้งอยูในธรรมอะไร ?
ป. ในโสดาปตติผล.
ส. พระโสดาบัน เมื่อเสื่อมจากโสดาปตติผล ยอม
ตั้งอยูในภูมิแหงปุถุชน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา พระอรหันตเมื่อ
เสื่อมจากอรหัตผลยอมตั้งอยูในอนาคามิผล พระอนาคามีเมื่อเสื่อม
จากอนาคามิผลยอมตั้งอยูในสกทาคามิผล พระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจาก
สกทาคามิผลยอมตั้งอยูในโสดาปตติผล ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา พระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปตติผลยอมตั้งอยูในภูมิแหงปุถุชน.
[๒๐๐] ส. พระอรหันต เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ยอมตั้ง
อยูในโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถัดจากโสดาปตติผลทานก็ทําใหแจง ซึ่งอรหัต-
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ผลทีเดียว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระโสดาบัน ?
ป. พระอรหันต.
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และ
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
[๒๐๑] ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระสกทาคามี ?
ป. พระอรหันต.
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และ
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
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พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได.
[๒๐๒] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระอนาคามี ?
ป. พระอรหันต.
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และ
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได.
[๒๐๓] ส. พระอนาคามี เสือ่ มจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอนาคามีหรือพระโสดาบัน ?
ป. พระอนาคามี
ส. หากวา พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา และ
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
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[๒๐๔] ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

พระอนาคามี เสือ่ มจากอนาคามิผลได หรือ ?
ถูกแลว.
พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ใครละกิเลสไดมากกวา พระอนาคามีหรือพระสกทาคามี ?
ป. พระอนาคามี.
ส. หากวา พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา และ
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได.
[๒๐๕] ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระสกทาคามีหรือ
พระโสดาบัน ?
ป. พระสกทาคามี.
ส. หากวา พระสกทาคามีละกิเลสไดมากกวา และ
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
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[๒๐๖] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มัคคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอรหันต
หรือของพระโสดาบัน ?
ป. ของพระอรหันต.
ส. หากวา มัคคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา
และพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
[๒๐๗] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. สติปฏฐานภาวนา. . . สัมมัปปธานภาวนา . . .
อิทธิบาทภาวนา . . . อินทริยภาวนา . . . พลภาวนา . .. โพชฌังคภาวนา
ของใครเยี่ยมกวา ของพระอรหันตหรือของพระโสดาบัน ?
ป. ของพระอรหันต.
ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยม
กวา และพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
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[๒๐๘] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนา ฯ ล ฯ โพชฌังคภาวนาของใคร
เยี่ยมกวา ของพระอรหันตหรือของพระสกทาคามี ?
ป. ของพระอรหันต.
ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยม
กวา และพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได.
[๒๐๙] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มัคคภาวนา ฯ ล ฯ โพชฌังคภาวนาของใคร
เยี่ยมกวา ของพระอรหันตหรือของพระอนาคามี ?
ป. ของพระอรหันต.
ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยม
กวา และพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
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กลาววา พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได.
[๒๑๐] ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มัคคภาวนา ฯ ล ฯ โพชฌังคภาวนาของใคร
เยี่ยมกวา ของพระอนาคามีหรือของพระโสดาบัน ?
ป. ของพระอนาคามี.
ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยม
กวา และพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
[๒๑๑] ส. พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มัคคภาวนา ฯ ล ฯ โพชฌังคภาวนาของใคร
เยี่ยมกวา ของพระอนาคามีหรือของพระสกทาคามี.
ป. ของพระอนาคามี
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ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยม
กวา และพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได.
[๒๑๒] ส. พระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบัน เสือ่ มจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มัคคภาวนา ฯ ล ฯ โพชฌังคภาวนาของใคร
เยี่ยมกวา ของพระสกทาคามีหรือของพระโสดาบัน ?
ป. ของพระสกทาคามี.
ส. หากวา โพชฌังคภาวนาของพระสกทาคามีเยี่ยม
กวา และพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.
[๒๑๓] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นสมุทัยแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตเห็นนิโรธแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นนิโรธแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตเห็นมรรคแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นมรรคแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะ ๔ แลว พระโสดาบัน
เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๔] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะ ๔ แลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๕] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อม
จากอนาคามิผลได หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเห็นสัจจะ ๙ แลว พระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๖] ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อม
จากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะแลวพระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อม
จากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะ ๔ แลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๗] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระสกทาคามี
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เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะ ๔ แลว พระโสดาบัน
เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๘] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันยอม
ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตยอมไม
เสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระโสดาบันเปนสมุทัยแลว ฯ ล ฯ เห็นนิโรธ
แลว ฯ ล ฯ เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔ แลว พระโสดาบันยอม
ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตยอม
ไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๑๙] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตยอม
ไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๐] ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตยอม
ไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๑] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ
แลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๒๒๒] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๓] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว ฯ ล ฯ พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเปนทุกขแลว ฯ ล ฯ เห็นสัจจะ ๔
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๔] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ฯ ล ฯ ละราคะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯ ล ฯ
ละโทสะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯ ล ฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯ ล ฯ ละโมหะ
ขาดแลว ฯ ล ฯ ละมานะขาดแลว ฯ ล ฯ ละทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
วิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละถีนะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอุทธัจจะขาดแลว
ฯ ล ฯ ละอหิริกะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ฯ ล ฯ ละราคะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯ ล ฯ
ละโทสะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯ ล ฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๕] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละสี
ลัพพตปรามาสขาดแลว ฯ ล ฯ ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว ฯ ล ฯ
ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๖] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว . . . ละกามราคะอยางละเอียดขาดแลว ... ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๗] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
โมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลวพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
โมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๘] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
สีลัพพตปรามาสขาดแลว. . . ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว. . . ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ละพยาบาท
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อยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๒๙] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
โมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละกาม
ราคะอยางหยาบขาดแลว... ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระ-
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สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
โมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๓๐] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตยอม
ไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
โมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบัน

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 249

ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๓๑] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามียอม
ไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๒๓๒] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามี
ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯ ล ฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๓๓] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามี
ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะ
ที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันยอมไม
เสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๓๔] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 252

ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๕] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะ
ที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ ละ
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๒๓๖] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมี
อันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
[๒๓๗] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โทสะอันพระอรหันตละขาดแลว ฯลฯ โมหะ...
มานะ... ทิฏฐิ... วิจิกิจฉา... ถีนะ... อุทธัจจะ... อริหกิ ะ... อโนตตัปปะ
อันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน
ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว มิ
ใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภาย
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หลัง ทําใหมีอันไมตองเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
[๒๓๘] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังมรรคใหเกิด
ขึ้นแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยัง
มรรคใหเกิดขึ้นแลว ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล
ได.
[๒๓๙] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังสติปฏฐานให
เกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ ยังสัมมัปปธานใหเกิดขึ้นแลว...ยังอิทธิบาทใหเกิดขึ้น
แลว ..ยังอินทรียใหเกิดขึ้นแลว...ยังพละใหเกิดขึ้นแลว...ยังโพชฌงคให
เกิดขึ้นแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว ก็ตอ งไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
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[๒๔๐] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ เพือ่ ละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตยังมรรคใหเกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิด
ขึ้นแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันต
ยังโพชฌงคใหเกิดขึ้นแลว ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได.
[๒๔๑] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต เปนผูปราศจากราคะโทสะโมหะ
แลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว
มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ มีลิ่มอัน
ยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมี
ลิ่มสลัก เปนพระอริยะ ลดธง คือมานะแลว วางภาระแลว หมด
เครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว
ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยงิ่ ซึ่งธรรม
ที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรูธรรมสิ่งที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละ
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แลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ
โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
[๒๔๒] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. พระอรหันตผูสมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผลได
พระอรหันตผูอสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล.
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เสื่อมจากพระอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผล
ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑

๑. ดูคําอธิบายในบุคคลบัญญัติ ขอ ๑๗, ๑๘ หนา ๑๙๑, ๑๙๓
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ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๔๓] ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต ละโทสะขาดแลว ฯลฯ
ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุตละโทสะขาดแลว ฯ ล ฯ
ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผลได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผูสมยวิมุตยัง
มรรคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผูอสมยวิมุตยัง
มรรคใหเกิดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผูสมยวิมุตยัง
สติปฏฐานใหเกิดแลว... ยังสัมมัปปฐานใหเกิดแลว... ยังอิทธิบาทใหเกิด
แลว... ยังอินทรียใหเกิดแลว... ยังพละใหเกิดแลว... ยังโพชฌงคให
เกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผูอสมยวิมุตยัง
สติปฏฐานใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผู
อสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพื่อจะขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูอสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันต
ผูอสมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๔] ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เปนผูปราศจาก ราคะ
โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว
เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอัน
ถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลมิ่ สลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะแลว
วางภาระแลว หมดเครือ่ งผูกพนแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทาน
กําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคให
เกิดแลว รูย ิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
แลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุต เปนผูปราศจากราคะ
โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุต เสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๕] ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุตละโทสะขาดแลว ฯลฯ
ละอโนตัปปะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละอโนตตัปปะขาดแลว
พระอรหันตสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตอสมยวิมุตยัง
มรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผูสมยวิมุต ยัง
มรรคใหเกิดแลว ฯลฯ โพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ เพือ่ ละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตอสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผูอสมยวิมุต เปนผูปราศจากราคะ
โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เปนผูปราศจากราคะ
โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูสมยวิมุต ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๖] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสารีบุตรเถระเสื่อมแลวจากอรหัตผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ...พระมหากัสสปเถระ
...พระมหากัจจายนเถระ...พระมหาโกฏฐิตเถระ... พระมหาปนถกเถระ
เสื่อมแลวจากพระอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสารีบุตรเถระ ไมไดเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระสารีบุตรเถระไมไดเสื่อมจากอรหัตผล ก็ตอ งไมกลาววา พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผล.
ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ...พระมหากัสสปเถระ
...พระมหากัจจายนเถระ...พระมหาโกฏฐิตเถระ...พระมหาปนถกเถระ
ไมไดเสื่อมจากอรหัตผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระมหาโมคคัลลานเถระ ฯ ล ฯ พระมหาปนถกเถระไมไดเสื่อมจากอรหัตผล ก็ตองไมกลาววา พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได.
[๒๔๗] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแลวนี้สูงและต่ําแล แตผูปฏิบัติจะไปถึงฝง (คือ
นิพพาน) ไดสองเที่ยวก็หาไม ฝงนี้อันผูปฏิบัติจะไดรูแตครั้งเดียว
ก็หาไม ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได นะสิ
[๒๔๘] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว ยังมีบาง
อยางที่ยังจะตองตัดอีก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว ยังมีบาง
อยางที่ยังจะตองตัดอีก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ทานผูเสร็จ
กิจที่จําตองทําแลว เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีกิเลสเครื่องยึดถือ
บรรดากิเลสวัฏที่ทานตัดแลว ไมมีอนั ใดที่จะตองตัดอีก ทาน
ถอนหวงน้ําและบวงไดแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๙.
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ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา บรรดากิเลสวัฏที่
พระอรหันตตัดแลว ยังมีบางอยางที่ยังจะตอง
ตัดอีก นะสิ ?
[๒๔๙] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ลูกแลว.
ส. กิจที่ทําแลว ตองกลับสรางสมอีก มีหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. กิจที่ทําแลว ตองกลับสรางสมอีก มีหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา การกลับสราง
สมกิจที่ทําแลวไมมี กิจอื่นที่จําตองทําอีกก็ไมมี แกภิกษุนนั้ ผู
พนแลวโดยชอบ ผูมีจิตสงบแลว บรรดารูป เสียง กลิ่น รส
ผัสสะ ธัมมารมณทุกอยาง ทั้งที่นาปรารถนา และไมนาปรารถนา
ไมยังจิตของทานผูคงที่ อันตั้งมั่น หลุดพนแลว ใหหวั่นไหวได
ดุจภูเขาศิลาลวนเปนแทงทึบยอมไมสะเทือนเพราะลม ฉะนัน้
เพราะภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นแตความสิ้นไปแหงจิตนั้น ๆ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.

๑

๑. วิ. มหา. ๕/๔
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ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา กิจที่ทําแลวตอง
กลับสรางสมอีก มีอยู นะสิ.
[๒๕๐] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล
ได หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ เหลานี้ ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบ
แกภิกษุผูสมยวิมุต ธรรม ๕ เปนไฉน คือ ความเพลิดเพลินใน
การงาน ความเพลิดเพลินในการสนทนา ความเพลิดเพลินใน
การหลับ ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี ไมพิจารณาจิตที่หลุด
พนแลวอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ เหลานี้แล ยอม
เปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูสมยวิมุต ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น พระอรหันตก็เสื่อมจากอรหัตผล
ได นะสิ ?
[๒๕๑] ส. พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงานหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑

๑. อัง. ปญจก. ๒๒/๑๔๙
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ส. พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังมีความเพลิดเพลินในการสนทนา
...มีความเพลิดเพลินในการหลับ... มีความ
เพลิดเพลินในการคลุกคลี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังมีความเพลิดเพลินในการคลุกคลี
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๕๒] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันตเมื่อเสื่อมจากอรหัตผล ถูกอะไร
กลุมรุมจึงเสื่อม ?
ป. ถูกราคะกลุมรุมจึงเสื่อม.
ส. การกลุม รุมเกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไร ?
ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย.
ส. พระอรหันตยังมีอนุสัย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยังมีอนุสัย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมีกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทีฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสยั หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. พระอรหันตถูกโทสะกลุมรุมจึงเสื่อม ฯ ล ฯ ถูก
โมหะกลุมรุมจึงเสื่อม.
ส. ความกลุมรุมเกิดขึน้ เพราะอาศัยอะไร ?
ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย.
ส. พระอรหันตยังมีอนุสัย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยังมีอนุสัย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันตยังมีกามราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๕๓] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล อะไรกอ
ตัวขึ้น.
ป. ราคะกอตัวขึ้น.
ส. สักกายทิฏฐิกอตัวขึ้นหรือ ? วิจิกิจฉากอตัวขึ้น
หรือ ? สีลัพพตปรามาสกอตัวขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โทสะกอตัวขึ้นหรือ ฯ ล ฯ โมหะกอตัวขึ้นหรือ ?
สักกายทิฏฐิกอตัวขึ้นหรือ ? วิจิกิจฉากอตัวขึ้นหรือ ? สีลัพพตปรามาสกอ
ตัวขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๔] ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังสะสมอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเลิกสะสมอยู หรือ ?

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 269

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังละอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังยึดมั่นอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังชําระลางอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังหมักหมมอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตยังกําจัดมืดอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยังมืดมัวอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยังสะสมอยูก็ไมใช เลิกสะสมอยูก็
ไมใช แตเปนผูเลิกสะสมแลวตั้งอยู มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังสะสมอยูก็ไมใช เลิก
สะสมอยูก็ไมใช แตเปนผูเลิกสะสมแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววาพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
ส. พระอรหันตยังละอยูก็ไมใช ยังยึดมั่นอยูก็ไม
ใช แตเปนผูละขาดแลวตั้งอยู มิใชหรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังละอยูก็ไมใช ยังยึดมั่น
อยูก็ไมใช แตเปนผูละขาดแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได.
ส. พระอรหันตยังชําระลางอยูก็ไมใช ยังหมักหมม
อยูก็ไมใช แตเปนผูชําระลางแลวตั้งอยู มิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังชําระลางอยูก็ไมใช ยัง
หมักหมมอยูก็ไมใช แตเปนผูชําระลางแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
ส. พระอรหันตยังกําจัดมีอยูก็ไมใช ยังมืดมัวอยู
ก็ไมใช แตเปนผูกําจัดมืดแลวตั้งอยู มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังกําจัดมืดอยูก็ไมใช ยัง
มืดมัวอยูก็ไมใช แตเปนผูกําจัดมืดแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.
ปริหานิกถา จบ
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อรรถกถาปริหานิกถา
วาดวยความเสื่อม
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องความเสื่อม. ก็นิกายสมิติยะ วัชชีปตุ ตกะ
สัพพัตถิกวาที และมหาสังฆิกะบางพวก อาศัยพระสูตรทั้งหลายวา*
ปริหานิธมฺโม อปริหานิธมฺโม เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสกฺขสฺส
ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ปฺจิเนุ ภิกฺขเว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ดังนี้ ดวยประการฉะนี้
เปนตน ยอมปรารถนาซึ่งความเสื่อมรอบแมแกพระอรหันต เพราะ
ฉะนั้น ความเสื่อมเหลานั้น หรือเหลาอื่นนั่นแหละจงยกไวกอน ลัทธิ
คือความถือผิดนี้ยอมมีแกชนเหลาใด เพื่อทําลายลัทธิแหงชนเหลานั้น
สกวาทีจึงถามปรวาทีวา พระอรหันตเสื่อมจากความเปนพระอรหันตหรือ ในคําถามเหลานั้น คําวา " ความเสื่อม " ไดแกความ
เสื่อม ๒ อยางคือ ปตตปริหานิ คือความเสื่อมจากธรรมที่เคยบรรลุแลว
และอัปปตตปริหานิ คือความเสื่อมจากธรรมที่ยังไมบรรลุ.
* พระสูตรนี้แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางเหลานี้ คือ ปริหานิธรรม และอปริหานิธรรม ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมรอบแกภกิ ษุผูเปนเสกขบุคคล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ เหลานี้ คือ ความเพลิดเพลินในการงาน
ความเพลิดเพลินในการสนทนา ความเพลิดเพลินในการหลับ ความเพลิดเพลิน
ในการคลุกคลี ความหลุดพนแหงจิตมีอยางไรไมพิจารณาอยางนั้น ยอมเปนไป
พรอมเพื่อความเสื่อมรอบแกภิกษุผูสมยวิมตุ ตบุคคล ดังนี้ดวยประการฉะนี้เปนตน
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ในความเสื่อมเหลานั้น ทานพระโคธิกะแล ยอมเสื่อมจากเจโต
วิมุตอันเปนไปชั่วคราวนั้นแมในครั้งที่ ๒ นี้เรียกวา ปตตปริหานิ คือ
ความเสื่อมจากธรรมที่เคยบรรลุแลว. เมื่อชนทั้งหลายผูมีความตองการ
สิ่งทั่วไปมีอยู ความตองการอันนั้นยอมเสื่อมไปนี้เรียกวา อัปปตตปริหานิ
คือความเสื่อมจากธรรมที่ตนยังไมบรรลุ คือยังไมไดมา. ในความเสื่อม
ทั้ง ๒ เหลานั้น ในที่นที้ านประสงคเอาความเสื่อมจากธรรมที่เคยบรรลุ
แลวคือ ปตตปริหานิ.
ก็คําตอบรับรองของปรวาทีวา " ใช " เพราะหมายเอาความ
เสื่อมจากธรรมอันบรรลุแลวนี้ อนึง่ ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาชื่อความ
เสื่อมจากธรรมอันบรรลุแลวนี้จากโลกิยสมาบัติในลัทธิของตนเทานั้น
ไมปรารถนาความเสื่อมจากสามัญญผลทั้งหลาย มีอรหัตผลเปนตน แม
ในลัทธิอื่นทานก็ไมปรารถนาความเสื่อมนั้นแกบุคคลทั้งปวงในสามัญญผลทั้งปวง ในภพทั้งปวง ในกาลทั้งปวง อันลัทธินนั้ ก็สักแตวาเปนลัทธิ
ของทานเทานั้น เพราะฉะนั้นเพื่อจะทําลายขาย คือลัทธิอันถือผิดทั้งปวง
ปญหาของสกวาที่จึงเกิดขึ้นโดยนัยเปนตนอีกวา พระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลไดในภพทั้งปวงหรือ ในปญหานั้น ปรวาทีไม
ปรารถนาความเสื่อมจากอรหัตผล ของพระอรหันตผูเสื่อมมาโดยลําดับ
แลวก็หยุดอยูในโสดาปตติผล ยอมปรารถนาความเสื่อมของพระอริยะ
ผูตั้งอยูในผลทั้งหลายในเบื้องบนเทานั้น. อนึ่ง ไมปรารถนาความเสื่อม
ของพระอรหันตผูตั้งอยูในอรูปภพทั้งหลาย แตยอมปรารถนาความเสื่อม
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ของพระอรหันตผูตั้งอยูเฉพาะในกามภพ. เพราะความที่ธรรมทั้งหลาย
อันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม มีความเพลิดเพลินในการงานเปนตนมีอยู
เพราะฉะนั้น เมื่อถูกสกวาทีถามวา พระอรหันตเสื่อมจาก...ในภพ
ทั้งปวงหรือ ทานก็ปฏิเสธ ครั้นถูกถามซ้ําอีก ทานก็ตอบรับรอง
เพราะความไมเสื่อมอยางนั้น ลําดับนั้น สกวาที จึงถามปญหาที่ควร
ถามในปญหาที่ ๒ อันเปนลัทธิที่เกิดขึ้นแกปรวาทีนั้นฉันนั้นนั่นแหละ
วา แมพระอรหันตยอมไมเสื่อมจากผล ปรวาทีเมื่อไมเห็นความ
แนนอนแหงความที่ไมควรเปนเศรษฐี จึงตอบรับรอง ถูกสกวาทีซักถึง
ความเปนผูควรจะเสื่อมจากผลทั้ง ๔ ของพระอรหันต ปรวาทีผูตั้งอยูใน
ลัทธิถือเอาเนื้อความโดยไมพิจารณาถอยคําวา เปนผูเที่ยงเปนผูจะ
ตรัสรูขางหนา จึงปฏิเสธ หมายเอาความไมควรเพื่อจะเสื่อมจาก
โสดาปตติผล. ก็คาํ นั้น สักวาเปนลัทธิของทานเทานั้น ชื่อวา วาทยุตติ
คือการประกอบวาทะ สําเร็จแลวดวยคํามีประมาณเทานี้แล.

อริยปุคคลสังสันทนา
การเทียบเคียงระหวางพระอริยะ
บัดนี้ เปนการเริม่ การเทียบเคียงระหวางพระอริยบุคคล. ใน
ปญหานั้น ชนบางพวกยอมปรารถนาความเสื่อมของพระอรหันตเทานั้น
บางพวกปรารถนาความเสื่อมแมแกพระอนาคามี บางพวกปรารถนา
ความเสื่อมแมแกพระสกทาคามี แตชนเหลานั้นทั้งหมดยอมปรารถนา
ความเสื่อมของพระโสดาบันนั่นเทียว. ชนเหลาใดยอมปรารถนาความ
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เสื่อมของพระอรหันตผูเสื่อมจากความเปนพระอรหันตแลวดํารงอยูใน
ภาวะแหงพระอนาคามีและพระสกทาคามีภูมิ แตไมปรารถนาความเสื่อม
ของพระอนาคามีและสกทาคามีนอกจากนี้ ก็ชนแมเหลานั้นยอมไม
ปรารถนาความเสื่อมของพระโสดาบันแมในกาลทั้งปวง เพราะฉะนั้น
ทานจึงทําคําถามดวยเครื่องหมายสําหรับละขอความไวเปนสําคัญ. ใน
ปญหาเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบคําปฏิเสธดวยสามารถแหงลัทธิของ
ทานเหลานั้น. ก็ในปญหาวา พระอนาคามียอมเสื่อมจากพระอนาคามิผลหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยสามารถแหงชนผูไมปรารถนา
ความเสื่อมของพระอนาคามีเหลานั้น. ในขอนี้วา ชนเหลาใด ยอม
ปรารถนาความเสื่อมของพระอนาคามีผูปกติ หรือพระอนาคามีผูเสื่อม
จากพระอรหันตแลวดํารงอยูในภาวะแหงอนาคามิภูมิ คําตอบรับรอง
ของปรวาทียอมมีดวยสามารถแหงชนเหลานั้น ดังนี้ เปนขอสําคัญ.
บัณฑิตพึงทราบเปยยาล คือเครื่องหมายสําหรับละขอความทั้งปวงแหง
เนื้อความโดยทํานองแหงปญหานั้นเถิด.
อนึ่ง คําใดที่ทานกลาวแลวในปญหานั้นวา ถัดจากโสดาปตติผลทานก็ทําใหแจงซึง่ พระอรหัตผลทีเดียวหรือ
คํานั้น
ทานกลาวหมายเอาความเกิดขึ้นแหงพระอรหันตเพราะความพยายามอีก
ของพระอรหันตผูเสื่อมแลว. ปรวาทีตอบปฏิเสธคํานั้น เพราะไมมี
ความเปนพระอรหันตในลําดับแหงโสดาปตติผล. เบื้องหนาแตนี้เพื่อ
ประกอบคําเปนตนวา ชื่อวาความเสื่อมนี้จะพึงมีเพราะความโงเขลา
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ของผูละกิเลสหรือเพราะความไมตรัสรูดวยมรรคภาวนาเปนตน หรือแม
เพราะไมเห็นสัจจะทั้งหลาย นี้ดวยประการฉะนี้เปนตน สกวาทีจึง
กลาววา ใครละกิเลสไดมากกวากัน เปนตน. คํานั้นทั้งหมด
มีคําอธิบายงายทั้งนั้นแล. อนึ่ง เนื้อความพระสูตรทั้งหลาย บัณฑิตพึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาที่มาทั้งหลายนั่นแหละ.
ในคําวา พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได
นี้เปนลัทธิของพวกเขาวา พระอรหันตผูมีอินทรียออนชื่อวา สมยวิมุตตบุคคล พระอรหันตผูมีอินทรียแกกลา ชื่อวาอสมยวิมุตตบุคคล ดังนี้
แตในลัทธิสกวาทีทําการสันนิษฐานไววา ผูเปนฌานลาภีไมบรรลุวสี
ชื่อวา สมยวิมุตตบุคคล ผูเปนฌานลาภีบรรลุวสีแลวดวย พระอริยบุคคลทั้งหมดในวิโมกขที่เปนอริยะดวย ชื่อวา อสมวิมุตตบุคคล. ก็
ปรวาทีนั้นถือเอาลัทธิของตนกลาววา พระอรหันตผูสมยวิมุติยอม
เสื่อม พระอรหันตนอกจากนี้ไมเสื่อม คําที่เหลือในที่นี้มีเนื้อ
ความงายทั้งนั้น ดังนี้แล.
อริยปุคคลสังสันทนา จบ

สุตตโสธนา
การชําระพระสูตร
บัดนี้ เปนการชําระพระสูตร. ในคําเหลานั้น คําวา สูง
และต่ํา ไดแกความสูงดวยความต่ําดวยจากประเภทอันเลิศและเลว.
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คําวา ปฏิปทา ไดแก การปฏิบัติ. คําวา อันสมณะประกาศ
แลว ไดแกสมณะ คือพระพุทธเจาใหรุงโรจนแลว. ก็ปฏิปทางาย
บรรลุเร็วพลัน ชื่อวา เปนปฏิปทาสูง ปฏิปทาลําบากตรัสรูชาชื่อวา
ปฏิปทาต่ํา ปฏิปทาที่เหลือ ๒ นอกจากนี้ เปนปฏิปทาสูงสวนหนึ่ง ต่ํา
สวนหนึ่ง. ทานกลาวปฏิปทาแรกเทานั้นวาเปนปฏิปทาสูง สวนที่เหลือ
แมทั้ง ๓ ทานกลาววาเปนปฏิปทาต่ํา. อธิบายวา พระอริยะทั้งหลาย
ยอมไปสูฝง คือพระนิพพาน ได ๒ ครั้งดวยปฏิปทาทั้งสูงทั้งต่ํานั้น ๆ
ก็หาไม คือหมายความวา ยอมไมไปสูพระนิพพานสิ้น ๒ ครั้ง ดวย
มรรคหนึ่ง. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวาเพราะวากิเลสเหลาใด
อันมรรคใดละไดแลวไมพึงละกิเลสเหลานั้นดวยมรรคนั้นอีก ทานยอม
แสดงภาวะแหงธรรม คือความไมเสื่อมดวยมรรคนี้. ขอวา ฝงนี้อัน
ผูปฏิบัติจะไดรูแตครั้งเดียวก็หาไม ความวา ฝง คือพระนิพพาน
นี้แมควรแกการบรรลุสนิ้ ครั้งเดียวก็หาไมถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา
เพราะไมมีการละกิเลสทั้งปวงดวยมรรคเดียว. ทานแสดงความเปนพระอรหันตดวยมรรค ๑ เทานั้น.
ขอวา บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลวยังมีบางอยาง
ที่ยังจะตองตัดอีกหรือ ความวา สกวาทีถามวา เมื่อกิเลสวัฏฏะ
ขาดแลว พระอริยะจะพึงตัดกิเลสอะไร ๆ อีกมีอยูหรือ ? ปรวาทีหมาย
เอาพระอรหันตผูมีอินทรียแกกลาจึงตอบปฏิเสธ ถูกถามซ้ําอีก หมาย
เอาผูมีอินทรียออน จึงตอบรับรองวา ใช. สกวาทีจึงนําพระสูตรมาแลว
แสดงความไมมีกิเลสอะไร ๆ ที่พระอรหันตจะตองตัดอีก.
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ในปญหาวา คําวา โอฆปาโส แปลวา หวงน้ําและบวง
ไดแก หวงน้ําคือกิเลส และบวงคือกิเลส. คําวา การกลับสรางสม
กิจที่ทําแลว ไดแก เจริญมรรคที่เจริญแลวอีก. แมคําในที่นี้บัณฑิต
พึงทราบคําปฏิเสธและคําตอบรับรองโดยนัยที่กลาวมาแลวในกาลกอน
นั่นแหละ.
คําวา ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบ ความวา
ธรรม ๕ อยางมีความเพลิดเพลินในการงานเปนตน ในพระสูตรที่
ปรวาทีนํามาอาง ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมจากธรรมที่ยังไมบรรลุ
และเพื่อความเสื่อมจากโลกิยสมาบัติ แตสกวาทีนั้นไมเห็นความเสื่อม
แหงพระอรหันตที่บรรลุแลว ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ จึงถามวา พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงานหรือ ปรวาทีหมายเอาพระอรหันตผูอสมยวิมุตตบุคคล จึงตอบปฏิเสธ หมายเอาพระอรหันต นอก
จากนี้จึงตอบรับรอง. อีกอยางหนึ่ง ยอมปฏิเสธการงานอันเปนไปกับ
ดวยกามราคะยอมรับรองการงานอันเปนไปนอกจากกามราคะ. เมื่อถูก
ถามถึงความที่พระอรหันตมีราคะเปนตนก็ไมอาจตอบ.
คําวา ถูกอะไรกลุมรุมจึงเสื่อม ความวากิเลสอะไร ๆ
กลุมรุมจิต อธิบายวากิเลสเปนเครื่องผูกพัน หรือกิเลสเปนเครื่องทวมทับภายใน. แมในคําถามวาดวยอนุสัยกิเลส บัณฑิตพึงทราบ คําปฏิเสธและคํารับรองดวยสามารถแหงพระอริยผูมีอินทรียออน. อนึ่ง ยอม
ตอบรับรองดวยคําธรรมดาวา อนุสัยของกัลยาณปุถุชนยังมีอยู.
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ขอวา ราคะกอตัวขึ้น ความวา ปรวาทีกลาวหมายเอา
ราคะที่ละดวยการภาวนา. แมในโทสะและโมหะขางหนาก็นัยนี้เหมือน
กัน. ก็การกอตัวขึ้นแหงกิเลสทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิเปนตนยอมไมมี
เพราะความที่กิเลสเหลานั้นอันพระโสดาบันละแลว. คําที่เหลือในที่
ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
สุตตโสธนา จบ
อรรถกถาปริหานิกถา จบ
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พรหมจริยกถา
[๒๕๕] สกวาที การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เทวดาทั้งหมด เปนผูเงอะงะ เปนใบ ไมรู
เดียงสา ใชภาษาใบ ไมมีกําลังพอรูความแหงคําที่กลาวดีกลาวชั่ว เทวดา
ทั้งหมด ไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา ไมเลื่อมใสในพระธรรม ไมเลื่อมใส
ในพระสงฆ ไมเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมทูลถามปญหา
กับพระผูมีพระภาคพุทธเจาไมชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา
วิสัชนาแลว เทวดาทั้งหมดประกอบดวยกัมมาวรณ กิเลสาวรณ วิปากาวรณ ไมมีศรัทธา ไมมฉี ันทะ เปนผูมีปญญาทราม เปนผูไมควร
เพื่อกาวลงสูความแนนอนอันเปนทางชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย เทวดา
ทั้งหมดเปนผูทํามาตุฆาต เปนผูทําปตุฆาต เปนผูทําอรหันตฆาต เปน
ผูทําโลหิตุปบาท เปนผูทําสังฆเภท เทวดาทั้งหมดเปนผูทําปาณาติบาต
เปนผูทําอทินนาทาน เปนผูประพฤติผิดในกาม เปนผูกลาวมุสาวาท
เปนผูกลาวปสุณาวาท เปนผูกกลาวผรุสวาท เปนผูกลาวสัมผัปปลาปวาท
เปนผูมากดวยอภิชฌา เปนผูมีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ ไมเปนใบ เปนผูรู
เดียงสาไมใชภาษาใบ มีกําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําที่กลาวดีหรือชั่ว
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มีอยู เทวดาที่เลื่อม ในพระพุทธเจา เลื่อมใสในพระธรรม เลือ่ มใส
ในพระสงฆ เขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา ทูลถามปญหากะ
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา
วิสัชนาแลว ก็มีอยู เทวดาที่ไมประกอบดวยกัมมาวรณ ไมประกอบดวย
กิเลสาวรณ ไมประกอบดวยวิปากาวรณ เปนผูมศี รัทธา เปนผูมีฉันทะ
เปนผูมีปญญา เปนผูควรเพื่อจะกาวลงสูความแนนอน อันเปนทางชอบ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็มีอยู เทวดาที่ไมเปนผูทํามาตุฆาต ไมเปนผูทํา
ปตุฆาต ไมเปนผูทําอรหันตฆาต ไมเปนผูทําโลหิตุปบาท ไมเปนผูทํา
สังฆเภท ก็มีอยู เทวดาที่ไมเปนผูทําปาณาติบาต ไมเปนผูทําอทินนาทาน ไมประพฤติผิดในกาม ไมกลาวมุสาวาท ไมกลาวปสุณาวาท
ไมกลาวผรุสวาท ไมกลาวสัมผัปปลาปวาท มิใชผมู ากดวยอภิชฌา มิใช
ผูมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ก็มิอยูมิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ ไมเปนใบ
เปนผูรูเดียงสา ไมใชภาษาใบ มีกําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําที่กลาวดี
กลาวชั่ว มีอยู ฯ ล ฯ เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา ฯ ล ฯ เปน
สัมมาทิฏฐิ ก็มีอยู ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมีใน
หมูเทวดา.
[๒๕๖] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดา หรือ
ส. ถูกแลว.
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ป. ในหมูเทวดานั้น มีการบรรพชา ปลงผม ทรง
ผากาสาวะ ทรงบาตร พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นได พระปจเจกพุทธเจาก็อุบัติขึ้นได คูแหงพระสาวกก็อุบัติขึ้นได ในหมูเทวดา หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๕๗] ส. เพราะในหมูเทวดาไมมีการบรรพชา ฉะนั้น
การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในทีน่ ั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการบรรพชา ในที่นนั้ ไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในทีน่ ั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการบรรพชา ในที่นนั้ ไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูใดบรรพชา ผูน ั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใดไมบรรพชา ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๕๘] ส. เพราะในหมูเทวดาไมมีการปลงผม ฉะนั้น การ
ประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย ในที่ใดไมมีการปลงผม ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการปลงผม ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูใด ปลงผม ผูนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย
ผูใดไมปลงผม ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๕๙] ส. เพราะในหมูเทวดา ไมมีการทรงผากาสาวะ
ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ในที่ใดมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการ
ประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ในที่ใดมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการ
ประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. ผูใดทรงผากาสาวะ ผูนั้นมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใดไมทรงผากาสาวะ ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๐] ส. เพราะในหมูเทวดา ไมมีการทรงบาตร ฉะนั้น
การประพฤติพรหมจรรย จึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นนั้ แลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการทรงบาตร ในทีน่ ั้นไมมีการประพฤติ
พรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นนั้ มีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมีการทรงบาตร ในทีน่ ั้นไมมีการประพฤติ
พรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูใดทรงบาตร ผูน ั้นมีการประพฤติพรหมจรรย
ผูใดไมทรงบาตร ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๑] ส. เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมอุบัติขึ้นในหมู
เทวดา ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายอุบัติขึ้นในที่ใด
ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้น
ในที่ใด ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้น
แลมีการประพฤติพรหมจรรย พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคประสูติที่สวนลุมพินี ตรัสรูที่
ควงไมโพธิ์ พระผูมีพระภาคยังธรรมจักรใหเปนไปแลวที่เมืองพาราณสี
ในที่นั้น ๆ เทียวมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการประพฤติ
พรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๒] ส. เพราะพระปจเจกสัมพุทธเจา ไมอุบัติขึ้นในหมู
เทวดา ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้น
แลมีการประพฤติพรหมจรรย พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้น
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แลมีการประพฤติพรหมจรรย พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในมัชฌิมชนบท
ในมัชฌิมชนบทนั้นแล มีการประพฤติพรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๓] ส. เพราะคูพระสาวกไมอุบตั ิขึ้นในหมูเทวดา ฉะนั้น
การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คูพระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการ
ประพฤติพรหมจรรย คูพระสาวกไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. คูพระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการ
ประพฤติพรหมจรรย คูพระสาวกไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คูพระสาวกไดอุบัติแลวในมคธชนบท ในมคธ
ชนบทนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการประพฤติ
พรหมจรรย หรือ ?
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ป.
[๒๖๔] ป.
ส.
ป.
ส.
[๒๖๕] ป.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ?
ถูกแลว.
การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษย หรือ ?
ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษยทุกหมู
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๖ ] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรย มีอยูในหมูเทวดา
เหลาอสัญญีสัตว หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๗] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษยหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในชาวชนบท
พวกปลายเขต ปลายแดน เปนมิลักขุ ไมรูประสา เปนที่ซึ่งภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๒๖๘] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ?
ส. ที่มีกม็ ี ที่ไมมีก็ม.ี
ป. ในหมูเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีกม็ ี ในหมูเทวดาเหลาสัญญีสัตว ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีกม็ ี หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ในหมูเทวดา ทีม่ ีการประพฤติพรหมจรรยก็มี
ที่ไมมีก็มี หรือ ?
ว. ถูกแลว.
ป. มีในทีไ่ หน ไมมีในที่ไหน ?
ส. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา
อสัญญีสัตว การประพฤติพรหมจรรยในเทวดาเหลาสัญญีสัตว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา
อสัญญีสัตว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา
สัญญีสตั ว หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาสัญญี
สัตว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาอสัญญี
สัตว หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๖๙ ] ส. การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูมนุษย หรือ ?
ส. ที่มีกม็ ี ที่ไมมีก็ม.ี
ป. ในชาวชนบทพวกปลายเขตปลายแดน เปน
มิลักขูไมรูประสา เปนที่ซึ่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง
ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี ในชาวชนบทพวกที่อยูรวม
ใน มัชฌิมชนบท ทีม่ ีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๐] ป. ในหมูมนุษย ทีม่ ีการประพฤติพรหมจรรยก็มี
ที่ไมมีก็มี หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. มีในที่ไหน ไมมใี นที่ไหน ?
ส. การประพฤติพรหมจรรย ไมมีในชาวชนบท
พวกปลายเขตปลายแดน เปนมิลักขุ ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบท
พวกที่อยูรวมใน.
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบท
พวกปลายเขตปลายแดน เปนมิลักขุ ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก
อุบาสิกาไปไมถึง หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบทที่อยู
รวมใน หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่
อยูรวมใน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่
อยูปลายเขตปลายแดน เปนมิลักขุ ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ไปไมถึง หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๑] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูเทวดา หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ยอมครอบงํามนุษยชาวอุตตรกุร-ุ
ทวีป และเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ
อะไรบาง คือกลา ๑ มีสติ ๑ มีการประพฤติพรหมจรรย ณ ที่นี้ ๑
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชจริง ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น การประพฤติพรหมจรรยก็ไมมีใน
๑

๑. องฺ. นวกฺ ๒๓/๒๒๕
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หมูเทวดานะสิ.
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัส เมืองสาวัตถีวา มีการ
ประพฤติพรหมจรรย ณ ที่นี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การประพฤติพรหมจรรยมี ณ เมืองสาวัตถี
เทานั้น การประพฤติพรหมจรรยไมมีในที่อื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชน อันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕
ไมได เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว ผลบังเกิด
ขึ้นในที่ไหน ?
ป. ในหมูเทวดานั้นแล.
ส. หากวาบุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไป
ในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว แตยังละสัญโญชนอนั เปนไปในสวนเบื้อง
บน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว
ผลก็บังเกิดขึ้นในหมูเทวดานั้น ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา.
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวน
เบื้องต่ํา ๕ ไดแลว แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕
ไมได เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว มีการ
ปลงภาระ ณ ที่ไหน... มีการกําหนดรูทุกข ณ ที่ไหน... มีการละ
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กิเลส ณ ที่ไหน... มีการกระทําใหแจงซึ่งนิโรธ ณ ที่ไหน... มีการ
แทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม ณ ที่ไหน ?
ป. ในหมูเทวดานั้นแล.
ส. หากวาบุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอนั เปนไป
ในสวนเบื้องต่ําไดแลว แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕
ไมได เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้ บังเกิดขึ้นหมูเทวดานั้นแลว มีการ
แทงตลอดซึ่งอกุปปธรรมในหมูเทวดานั้น ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา.
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวน
เบื้องต่ํา ๕ ไดแลว แตยงั ละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕
ไมได เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดขึ้นหมูเทวดานั้นแลว ผลก็บังเกิด
ในหมูเทวดานั้น การปลงภาระก็ในหมูเทวดานั้น การกําหนดรูก็ใน
หมูเทวดานั้น การละกิเลสก็ในหมูเทวดานั้น การทําใหแจงซึ่งนิโรธ
ก็ในหมูเทวดานั้น การแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรมก็ในหมูเทวดานั้น ก็
โดยอรรถเปนไฉนเลา ทานจึงกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมี
ในหมูเทวดา.
ป. ก็เพราะบุคคลผูอนาคามีกระทําใหแจงซึ่งผล ใน
หมูเทวดานั้น ดวยมรรคที่ทานใหเกิดแลวในโลกนี้นั่นแล.
[๒๗๒] ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดา
นั้นดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลผูโสดาบันทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ ดวย
มรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดา
นั้นดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูสกทาคามี เปนบุคคลผูจะปรินิพพานใน
โลกนี้ กระทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวใน
หมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูโสดาบัน ทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ดวย
มรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดา
นั้น ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูสกทาคามี เปนบุคคลผูจะปรินิพพานใน
โลกนี้ ทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดา
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นั้น ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๓] ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ จะไมยังมรรคใหเกิด
และละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
จะไมยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ จะไมยังมรรคใหเกิด
และละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
ฯล ฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล จะไมยังมรรคให
เกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
ยังมรรคใหเกิดและกิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ ยังมรรคใหเกิดและละ
กิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง หรือ ?
๑

๑. พระอนาคามี ผูยังมรรคใหเกิดแลวในโลกนี้ อิธวิหายนิฏฐะ
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
ฯ ล ฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล ยังมรรคใหเกิด
และละกิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะยังมรรคใหเกิดและละ
กิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๕] ส. บุคคลผูอนาคามี มีกรณียะอันกระทําแลว มี
ภาวนาอันอบรมแลว จึงผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตมีภพใหม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตมีภพใหม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตไปสูภพจากภพ ไปสูคติจากคติ ไป
สูสงสารจากสงสาร ไปสูอุบัติจากอุบัติ หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๖] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันการทําแลว
มีภาวนาอันอบรมแลว แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงลงแลว ผลุดเกิด
ในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอนาคามี จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพื่อ
ปลงภาระ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๗] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว
มีภาวนาอันอบรมแลว แตเปนผูมีทุกขอันยังไมกําหนดรู... มีกิเลสอัน
ยังไมไดละ... มีนิโรธอันยังไมไดกระทําใหแจง... มีอกุปปธรรมอันยัง
ไมไดแทงตลอด ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูอนาคามี จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพื่อ
แทงตลอดอกุปปธรรม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๗๘] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว
มีภาวนาอันอบรมแลว แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงแลว ผลุดเกิด
ในหมูเทวดานั้น จะไมยังมรรคใหเกิดอีกเพื่อปลงภาระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เปนผูมีภาระอันไมปลงลงแลว ปรินิพพานใน
หมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว
มีภาวนาอันอบรมแลว แตเปนผูมีทุกขอันยังไมไดกําหนดรู... มีกิเลส
อันยังไมไดละ... มีนโิ รธอันยังไมไดกระทําใหแจง... มีอกุปปธรรม
อันยังไมไดแทงตลอด ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น จะไมยังมรรคใหเกิด
อีก เพื่อแทงตลอดอกุปปธรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนผูมีอกุปปธรรมอันไมแทงตลอดแลว ปรินิพพานในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. เนื้อที่ถูกยิงดวยลูกศร แมไปไดไกล ก็ตอง
ตายฉันใดบุคคลผูอนาคามี ก็จะกระทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้นดวย
มรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ ฉันนั้น.
ส. เนื้อที่ถูกยิงดวยลูกศร แมไปไดไกล ก็มีลูกศร
ติดอยู ตายฉันใด บุคคลผูอนาคามี ก็มีลูกศรติดอยู ปรินิพพานใน
หมูเทวดานั้น ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ ฉันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
พรหมจริยากถา จบ
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อรรถกถาพรหมจริยกถา
วาดวยการประพฤติพรหมจรรย
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องประพฤติพรหมจรรย. ในปญหานั้น การ
อยูประพฤติพรหมจรรยมี ๒ อยาง คือ การเจริญมรรค ๑. การ
บรรพชา ๑. การบรรพชา ยอมไมมีในเทพทั้งหลาย. เวนอสัญญีสัตว
แลว การเจริญมรรค ทานไมปฏิเสธในเทพทั้งหลายที่เหลือ.
ในปญหานั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจนิกายสมิติยะทั้งหลาย
ผูมีความเห็นผิดไมปรารถนาการเจริญมรรคในเทพทั้งหลายที่สูงกวาชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี คําถามของสกวาที หมายถึงชนเหลานั้น จึงถามวา
การปรพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา หรือ คํารับรองเปน
ของปรวาที วา ใช ดวยสามารถแหงลัทธิอันเกิดขึ้นแลววา การ
ประพฤติพรหมจรรยแมทั้งสอง ไมมีในเทพทั้งหลาย เพราะอาศัย
พระสูตรนี้วา ภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ยอมครอบงํา
มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป และเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ
๓ อยาง ฐานะ ๓ เปนไฉน ? ฐานะ ๓ คือ สุรา เปนผูกลา ๑.
สติมนฺโต มีสติ ๑. พฺรหฺมจริยวาโส การอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระพุทธศาสนา ๑. ดังนี้. คําถามของสกวาทีอีกวา เทวดา
ทั้งหมดเปนผูเงอะงะดวยสามารถแหงธรรมอันเปนอันตรายแกการ
ประพฤติพรหมจรรยแมทั้ง ๒ หรือ ? ในคําเหลานั้น คําวา ใช
ภาษาใบ ไดแก ผูกลาวดวยมือและศีรษะเหมือนคนใบ.
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คําถามของปรวาที ขางหนาวา การประพฤติพรหมจรรย
มีอยูในหมูเทวดา หรือ ? คําตอบรับรองของสกวาที หมายเอา การ
เจริญมรรค. คําซักถามดวยสามารถแหงบรรพชาเพราะไมกําหนดประสงคเอาคําตอบรับรอง เปนของปรวาที. ในปญหาวา ในทีใ่ ด ไมมี
การบรรพชา ที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ? คําปฏิเสธ
วา ไมพึงกลาวอยางนั้น เปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ เพราะหมาย
เอาการไดเฉพาะซึ่งมรรคของคฤหัสถทั้งหลาย และของเทพทั้งหลาย
บางพวก. ถูกถามซ้ําอีกสกวาทีนั้นนั่นแหละก็ตอบรับรอง หมายเอา
มนุษยผูอยูสุดเขตแดน ซึ่งพระศาสนาไปไมถึง และอสัญญีสัตว. แม
ในคําถามทั้งหลาย มีคําเปนตนวา ผูใดบรรพชา ก็นัยนี้เหมือนกัน
แมในคําถามอีกวา
การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดา
หรือ ? คําตอบรับรองวามีอยูเปนของสกวาที เพราะหมายเอาการเจริญ
มรรคเทานั้น. ครั้นเมื่อปรวาทีซักวา มีอยูใ นเทวดาทุกหมู หรือ ?
คําปฏิเสธเปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ เพราะหมายเอาอสัญญีสัตวซึ่ง
ประพฤติพรหมจรรยไมได. ปญหาวา การประพฤติพรหมจรรย
มีอยูในหมูมนุษยหรือ ? คําตอบรับรอง หมายเอาชาวชมพูทวีปผู
เจริญ. บัณฑิตพึงทราบคําปฏิเสธเพราะหมายเอามนุษยผูอยูสุดเขตแดน
ซึ่งไมมีความเจริญ. ขอวา มีในที่ไหน ไมมีที่ไหน ? คําวิสัชนา
เปนของสกวาที โดยหัวขอที่แยกคือสัตวและประเทศอยางนี้วา เทพ
เหลานั้นมีอยู ณ ทีใ่ ด หรือประเทศนั้นมีอยู ณ ที่ใดดังนี้. โดยนัยนี้
บัณฑิตพึงทราบปญหาทั้งปวงวา เปนเอกันตริกปญหา คือ เปนปญหา
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ที่ถามสลับกัน. ในการซักถามพระสูตรวา ผลบังเกิดขึ้นในที่ไหน ?
เปนคําถามขอสกวาทีวา
การเกิดขึ้นแหงอรหัตตผลของพระอนาคามีนั้น มี ณ ที่ไหน ? คําตอบวา ในหมูเทวดานั้นแล
อธิบายวา ในชั้นสุทธาวาสทั้งหลาย. คําวา หนฺท หิ เปนนิบาต
ลงในอรรถแหงเหตุ. คํานี้ ทานอธิบายไววา ก็เพราะพระอนาคามี
บุคคลทําใหแจงซึ่งผล ในสุทธาวาสเหลานั้นดวยมรรคที่ทานใหเกิดแลว
ในโลกนี้ มิไดเจริญมรรคอื่นในสุทธาวาสนั้น เพราะฉะนั้น การอยู
ประพฤติพรหมจรรย คือการบรรพชา ในเทพทัง้ หลายจึงไมมี.
บัดนี้ คําถามเปรียบเทียบวา พระอนาคามี เปนตนอีก
เปนของสกวาที เพื่อแสดงเนื้อความนี้วา ถาการทําใหแจงซึ่งผลในที่อื่น
ดวยมรรคที่เคยอบรมแลวในที่อื่นมีอยู เพราะฉะนั้นการทําใหแจงซึ่งผล
ดวยมรรคที่เคยอบรมแลวก็พึงมีแมแกพระโสดาบันเปนตน ดังนี้. การ
ตอบรับรองการทําใหแจงซึ่งผลแหงพระอนาคามีในปญหานั้น แตปฏิเสธ
การทําใหแจงซึ่งผลแหงพระอริยะที่เหลือ เปนของพระปรวาที ก็ลัทธิ
ของทานวาพระอนาคามีเวนการเจริญมรรค ยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
ไดดวยสามารถแหงการอุบัติขึ้นนั้นแหละ เพราะพระบาลีวา พระอนาคามี ผูม ีมรรคอันอบรมแลวในโลกนี้ยอมชื่อวา เปนผูถึง
ความสําเร็จดวยการละกิเลสในโลกนี้ (อิธวิหายนิฏโ) ก็ทาน
เจริญอนาคามิมรรคในโลกนี้แลวเคลื่อนจากโลกนี้ก็เปนโอปปาติกะและปรินิพพานในเทวโลกเหลานั้น สวนพระโสดาบันและ
พระสกทาคามีผูชื่อวา อุปปาติกะมีอยูในเทวโลก เพราะยังมรรค
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ใหเกิดในเทวโลกนั้นมีอยู แตการมาสูโลกนี้ของพระอริยะเหลา
นั้นยอมไมมเี ลย ดังนี้ เมื่อถูกถามถึงการทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
แหงพระอนาคามี ก็ตอบรับรอง แตปฏิเสธการทําใหแจงแหงพระอริยะ
ทั้งหลายนอกจากนี้.
ในปญหาวา พระอนาคามีบุคคลทําใหแจงซึ่งผลในหมู
เทวดานั้น ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะขัดกับลัทธิวา การเจริญมรรคของพระอนาคามีในเทวโลกไมมี คําถามวา จะไมยังมรรคใหเกิดและละ
กิเลสทั้งหลายอีกหรือ ? เปนของสกวาที คํารับรองเปนของปรวาที
เพราะหมายเอารูปาวจรมรรค. จริงอยู พระอนาคามีนั้นชื่อวา ผูถึง
ความสําเร็จดวยการละกิเลสในโลกนี้ เปนผูเกิดขึ้นแลวในเทวโลกดวย
รูปาวจรมรรค.
ในปญหาวา พระอนาคามีบุคคลมีกรณียกิจอันทําแลว
ปรวาทีตอบรับรองวา ใช หมายเอาภาวะมีกรณียกิจอันพระอนาคามีนั้น
ทําแลวดวยการอุบัติเปนตน เพราะถือเอาพระบาลีวา พระอนาคามี
ผูเปนโอปปาติกะปรินิพพานแลวในเทวโลกเหลานั้น. ในปญหา
วา " พระอนาคามีผุดเกิดเปนพระอรหันตหรือ " ปรวาทีตอบปฏิเสธ
ดวยสามารถแหงพระอรหันตผูปรินิพพานในโลกนี้. ถูกถามอีกวา พระอนาคามีผุดเกิดเปนพระอรหันตหรือ ก็ตอบรับรองวา ใช ดวย
สามารถแหงพระอรหันตผูปรินิพพานแลวในเทวโลกเหลานั้น. แมในคํา
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ทั้งหลายมีคําวา พระอรหันตมีภพใหมหรือ ? เปนตน บัณฑิต
พึงทราบเนื้อความดวยสามารถแหงพระอรหันตทั้งหลายที่ปรินิพพาน
แลวในเทวโลกนั้น หรือผูปรินิพพานแลวในโลกนี้นั่นแหละ. ถูกสกวาที
ถามวา เปนผูมีอกุปปธรรมอันไมแทงตลอดแลวปรินิพพานใน
หมูเทวดานั้นหรือ
เมื่อปรวาทีไมปรารถนาการแทงตลอดอกุปปธรรมของพระอรหันตดวยมรรคที่อบรมแลวในโลกนี้นั่นแหละจึงตอบ
ปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น. อุทาหรณแรก วา เหมือนเนื้อที่
ถูกยิงดวยลูกศร เปนคําอุปมาของปรวาที อุทาหรณที่ ๒ เปน
ของสกวาที. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงมีอรรถตื้นทั้งนั้นนั่นแล.
อรรถกถาพรหมจริยกถา จบ
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โอธิโสกถา
[๒๗๙] สกวาที บุคคลละกิเลสไดเปนสวน ๆ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส และ
บรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระโสดบัน สวนหนึ่งบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . . ถึงทับ. . .
ทําใหแจง... เขาถึงอยู . . . ถูกตองดวยกายอยู . . . ซึง่ โสดาปตติผล แตอีก
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล สวนหนึ่งเปนพระ
โสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ. . . ผูโกลังโกละ. . . ผูเอกพีชี. . . ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ
ในพระสงฆ... ประกอบดวยอริยกันตศีล แตอกี สวนหนึ่งไมประกอบ
ดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ?
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรมาส และ
บรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวน
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หนึ่ง ไมเปนพระโสดาบัน ฯ ล ฯ สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล
แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ ?
ป. ละวิจิกิจฉา สีลพั พตปรมาส และบรรดากิเลส
พวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระโสดาบัน ฯ ล ฯ สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล แต
อีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นมรรค ?
ป. ละสีลพั พตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันได.
ส. บุคคลเปนโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง
ไมเปนโสดาบัน สวนหนึ่งบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . . ถึงทับ . . . ทําให
แจง. . . เขาถึงอยู . . . ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล แตอีกสวน
หนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งโสดาปตติผล สวนหนึ่งเปนพระโสดาบันผู
สัตตขัตตุปรมะ...ผูโกลังโกละ...ผูเอกพีชี ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม. . . ในพระสงฆ ฯลฯ
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ประกอบดวยอริยกันตศีล แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระสกทาคามี สวนหนึ่งบรรลุ. . . ไดเฉพาะ. . . ถึงทับ. . .
ทําใหแจง. . . เขาถึงอยู . . . ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีก
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทยั ?
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระสกทาคามี สวนหนึ่งบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . . ทําใหแจง. . .
เขาถึงอยู . . . ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูก
ตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ ?
ป. ละพยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระสกทาคามี สวนหนึง่ บรรลุ. . . ไดเฉพาะ ... ถึงทับ...
ทําใหแจง... เขาถึงอยู... ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีก
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นมรรค ?
ป. ละพยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได.
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระสกทาคามี สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ...
ทําใหแจง...เขาถึงอยู... ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีก
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละ
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เอียด และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอนาคามี สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ... ถึงทับ...
ทําใหแจง... เขาถึงอยู... ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล แตอีก
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล สวนหนึ่งเปนพระอนาคามี
ผูอันตราปรินิพพายี... ผูอุปหัจจปรินิพพายี... ผูอสังขารปรินิพพายี
... ผูสังขารปรินิพพายี... ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกสวนหนึ่งไม
เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ?
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
และกิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอนาคามี ฯลฯ สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ ?
ป. ละพยาบาทอยางละเอียด และบรรดากิเลสพวก
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เดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอนาคามี ฯ ล ฯ สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโต
อกนิฏคามี แตอีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นมรรค ?
ป. ละบรรดากิเลสพวกเดียวกันได.
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอนาคามี สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ... ถึงทับ...
ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล อีกสวน
หนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล สวนหนึ่งเปนพระอนาคามี
ผูอันตราปรินิพพายี... ผูอุปหัจจปรินิพพายี... ผูอสังขารปรินิพพายี...
ผูสสังขารปรินิพพายี... ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี แตอีกสวนหนึ่งไม
เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
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ส. บุคคลเปนพระอรหัตแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง
ไมเปนพระอรหัต สวนหนึ่งบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . . ถึงทับ. . . ทําให
แจง. . . เขาถึงอยู. . . ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล แตอีกสวนหนึ่ง
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล สวนหนึ่งเปนผูปราศจากราคะโทสะ
โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชน
ตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ
มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคูอนั กลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปน
ผูที่ไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะ แลว มีภาระอันวางแลว
หมดเครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกข
แลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึ่ง
ธรรมที่ควรรูย ิ่งแลว กําหนดรูธรรมทีค่ วรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควร
ละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวน
หนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ?
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอรหันต ฯ ล ฯ สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
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แจงแลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละมานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลส
พวกเดียวกันสวนหนึ่งได.
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง
ไมเปนพระอรหันต ฯ ล ฯ สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
แลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นมรรค ?
ป. ละอุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันได.
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งไมเปนพระอรหันต สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ... ถึงทับ...
ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล แตอกี สวน
หนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล สวนหนึ่งเปนผูปราศจากราคะ
โทสะโมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชน
ตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ
มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีดอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปน
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ผูไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะ แลว วางภาระแลว
หมดเครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกข
แลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูย ิ่งซึ่ง
ธรรมที่ควรรูย ิ่งแลว กําหนดรูธรรมทีค่ วรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควร
ละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวน
หนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๓] ป. ไมพึงกลาววาบุคคลละกิเลสไดเปนสวน ๆ หรือ
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ผูมีปญญาพึง
กําจัดมลทินของตนทีละนอย ๆ ทุกขณะโดยลําดับ เหมือนชาง
ทองกําจัดมลทินทองฉะนั้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็ละกิเลสไดเปนสวน ๆ นะสิ.
[๒๘๔] ส. บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา พรอมกับการ
ถึงพรอมดวยทัสสนะของทานไดแกพระโสดาบัน ทานละธรรม ๓
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๔/๒๘
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อยางได คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ที่ยัง
มีอยูแมหนอยหนึ่ง ทานก็พนจากอบายภูมิ ๔ เปนผูไมควรเพื่อ
จะทําอภิฐานหก ดังนี้ เปนสูตรสีอยูจริงมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาว บุคคลละกิเลสได
เปนสวน ๆ นะสิ.
[๒๘๕] ส. บุคคละกิเลสไดเปนสวน ๆ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิภษุ
ทั้งหลาย ในสมัยใด ธรรมจักษุปราศจากผงฝาเกิดขึ้นแลว แก
อริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึง่ มีอันเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด
มีอันดับไปเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรอมกับการเกิด
ขึ้นแหงทัสสนะนั้น อริยสาวกละสัญโญชน ๓ ประการได คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงใช
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บุคคลละกิเลสได
เปนสวน ๆ นะสิ
โอธิโสกถา จบ
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๗.
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อรรถกถาโอธิโสกถา
วาดวยการละกิเลสบางสวน
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องบางสวน. ในปญหานั้น ชนเหลาใดยอม
ปรารถนาการละกิเลสไดบางสวน ๆ คือ โดยสวนหนึ่ง ๆ จากการเห็น
ทุกขเปนตนดวยสามารถแหงการตรัสรูตาง ๆ แหงพระโสดาบันเปนตน
ดุจนิกายสมิติยะทั้งหลายในขณะนี้ เพื่อจะทําลายลัทธินิกายเหลานั้น
สกวาทีถึงถามวา บุคคลละกิเลสไดเปนบางสวนหรือ คํารับรอง
วาใช เปนของปรวาที. การซักถามอีกเปนของสกวาที. คําปฏิเสธเปน
ของปรวาที เพราะไมมีความเปนพระโสดาบัน เปนตน โดยเอกเทศ
คือบางสวน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยอุบายนี้.
อรรถกถาโอธิโสกถา จบ
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ชหติกถา
[๒๘๖] สกวาที ปุถชุ นละกามราคะ และพยาบาทได หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ละไดหมดสิ้น ละไดไมมีสวนเหลือ ละไดไมมี
เยื่อใย ละไดกับทั้งราก ละไดกับทั้งตัณหา ละไดกับทั้งอนุสัย ละได
ดวยญาณอันเปนอริยะ แทงตลอดอกุปปธรรมละได ทําใหแจงอนาคามิผลละได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๗] ส. ปุถชุ นขมกามราคะ และพยาบาทได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ขมไดหมดสิ้น ไมไดไมมีสวนเหลือ ขมไดไม
มีเยื่อใย ขมไดกับทั้งราก ขมไดกับทัง้ ตัณหา ขมไดกับทั้งอนุสัย ขมได
ดวยญาณอันเปนอริยะ ขมไดดวยมรรคอันเปนอริยะ แทงตลอดอกุปปธรรมขมได ทําใหแจงอนาคามิผลขมได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๘๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกาม
ราคะและพยาบาทได และบุคคลนั้นละไดหมดสิ้น ละไดไมมีสวน
เหลือ ฯ ล ฯ ทําใหแจงอนาคามิผลละได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ปุถชุ นละกามราคะ และพยาบาทได และเขา
ละไดหมดสิ้น ละไดไมมีสวนเหลือ ฯ ล ฯ ทําใหแจงอนามิผล ละได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ขมกาม
ราคะพยาบาทได และบุคคลนั้นขมไดหมดสิ้น ขมไดไมมีสวนเหลือ ฯลฯ
ทําใหแจงอนาคามิผลขมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปุถชุ นขมกามราคะและพยาบาทได และเขาขม
ไดหมดสิ้น ขมไดไมมีสวนเหลือ ฯ ล ฯ ทําใหแจงอนาคามิผล ขมได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๙๐] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได แตเขาจะละ
ไดหมดสิ้นก็หามิได จะละไดไมมีสวนเหลือก็หามิได จะละไดไมมีเยื่อใย
ก็หามิได จะละไดกับทั้งรากก็หามิได จะละไดกับทั้งตัณหาก็มิได จะละ
ไดกับทั้งอนุสัยก็หามิไดจะละไดดวยญาณอันเปนอริยะก็หามิได จะละได
ดวยมรรคอันเปนอริยะก็หามได จะแทงตลอดอกุปปธรรมละไดก็หามิได
จะทําใหแจงอนาคามิผลละไดก็หามิได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกาม
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ราคะและพยาบาทได แตบุคคลนั้นจะละไดทั้งหมดก็หามิได ฯลฯ จะทํา
ใหแจงอนาคามิผลละไดก็หามิได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๑] ส. ปุถุชนขมกามราคะและพยาบาทได แตเขาจะ
ขมไดหมดสิ้นก็หามิได จะขมไดไมมีสวนเหลือก็หามิได ฯ ล ฯ จะทํา
ใหแจงอนาคามิผลขมไดก็หามิได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ขมกาม
ราคะและพยาบาทได แตบุคคลนั้นจะขมไดหมดสิ้นก็หามิได จะขมได
ไมมีสวนเหลือก็หามิได ฯ ล ฯ จะทําใหแจงอนาคามิผลขมไดก็หามิได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๙๒] ส. ปุถชุ นละกามราคะและพยาบาทได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ดวยมรรคไหน ?
ป. ดวยมรรคสวนรูปาวจร.
ส. มรรคสวนรูปาวจรเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ
ใหถึงความสิ้นไป ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของ
อาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปน
อารมณของโอฆะ ไมเปนอารมณของโยคะ ไมเปนอารมณของนิวรณ
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ไมเปนอารมณของปรามาสะ ไมเปนอารมณของอุปาทาน ไมเปน
อารมณของสังกิเลส หรือ.
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มรรคสวนรูปาวจร ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู
ไมเปนธรรมใหถึงนิพพนาน เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของ
สัญโญชน ฯ ล ฯ เปนอารมณของสังกิเลส มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา มรรคสวนรูปาวจร ไมเปนเหตุนําออก
จากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความ
ตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสาวะ เปน
อารมณของสัญโญชน ฯ ล ฯ เปนอารมณของสังกิเลส ก็ตองไมกลาววา
ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรคสวนรูปาวจร.
[๒๙๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกาม
ราคะและพยาบาทไดดวยอนาคามิมรรค และมรรคนั้นเปนเหตุนําออก
จากสังสารวัฏ ใหถึงความสิ้นไป ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน
ไมเปนอารมณของอาสวะ. ไมเปนอารมณของสัญโญชน ฯ ล ฯ ไมเปน
อารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปุถชุ นละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรค
สวนรูปาวจรและมรรคนั้นเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ใหถงึ ความสิ้น

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 317

ไป ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไม
เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๔] ส. ปุถชุ นละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรค
สวนรูปาวจรและมรรคนั้นไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรม
ใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถงึ ความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึง
นิพพาน เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของสัญโญชน ฯ ล ฯ
เปนอารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกาม
ราคะและพยาบาทไดดวยอนาคามิมรรค แตมรรคนั้นไมเปนเหตุนํา
ออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึง
ความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสวะ เปน
อารมณของสัญโญชน ฯ ล ฯ เปนอารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๙๕] ส. ปุถชุ นเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ
บรรลุธรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ดํารงอยูในอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๒๙๖] ส. ปุถชุ นเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ
บรรลุธรรม หรือ ?.
ป. ถูกแลว.
ส. ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได ไมกอนไมหลัง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได ไมกอนไมหลัง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทําใหแจงสามัญญผลทั้งสามได ไมกอนไมหลัง
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทําใหแจงสามัญญผลทั้งสามได ไมกอนไมหลัง
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะสาม แหงเวทนาสาม
แหงสัญญาสาม แหงเจตนากาม แหงจิตนาสาม แหงจิตสาม แหงศรัทธาสาม แหง
วิริยะสาม แหงสติสาม แหงสมาธิสาม แหงปญญาสาม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๒๙๗] ส. ปุถชุ นเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ
บรรลุธรรม หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

ถูกแลว.
ดวยโสดาปตติผลมรรค หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ดวยสกทาคามิผลมรรค หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ดวยมรรคไหน ?
ดวยอนาคามิมรรค.
ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ได
ดวยอนาคามิมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ได
ดวยอนาคามิมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสโสดาปตติผล เพราะละ
สัญโญชนสามมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสโสดาปตติผล
เพราะละสัญโญชนสาม ก็ตองไมกลาววา ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส ไดดวยอนาคามิมรรค ฯ ล ฯ
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
ไดดวยอนาคามิมรรค หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
ไดดวยอนาคามิมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสกทาคามิผล เพราะ
ความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท มิ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมพี ระภาคเจาตรัสสกทาคามิผล
เพราะความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ก็ตองไมกลาววา ละกาม
ราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไดดวยอนาคามิมรรค.
[๒๙๘] ส. ปุถชุ นเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผล พรอมกับการ
บรรลุธรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชนเหลาใดเหลานี้บรรลุธรรมได ชนเหลา
นั้นทัง้ หมดดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ
บรรลุธรรม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๙] ป. ไมพึงกลาววา ปุถุชนละกามราคะและพยาบาท
ได หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ในกาลสวน
อดีต ไดมีศาสดาทั้งหกเปนผูมียศ หมดความฉุนโกรธ แจมใส
เพราะกรุณา พนจากความเกี่ยวของในกาม คลายกามราคะแลว
เขาถึงพรหมโลก แมสาวกของศาสดาเหลานั้น อันมีจํานวน
หลายรอยก็เปนผูหมดความฉุนโกรธ แจมใสเพราะกรุณา พนจาก
ความเกี่ยวของในกาม คลายกามราคะแลว เขาถึงพรหมโลก
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ปุถชุ นก็ละกามราคะและพยาบาท
ไดนะสิ.
[๓๐๐] ส. ปุถชุ นละกามราคะและพยาบาทได หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศาสดาชื่อสุเนตตะนั้นแล เปนผูมีอายุยืนอยางนี้ ทรง
ชีพอยูนานอยางนี้ แตก็ไมไดหลุดพนจาก ชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา เปนผู
ไมพนจากทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ก็เพราะไมรูตาม ไมแทง
๑

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๕
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ตลอด ซึ่งธรรมทั้งสี่ ธรรมทั้งสี่เปนไฉน ? เพราะไมรูตาม ไม
แทงตลอด ซึ่งศีลอันเปนอริยะ ซึ่งสมาธิอันเปนอริยะ ซึ่งปญญา
อันเปนอริยะ ซึ่งวิมุติอันเปนอริยะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศีลอัน
เปนอริยะ สมาธิอันเปนอริยะ ปญญาอันเปนอริยะ วิมุติอันเปน
อริยะ นี้ อันเรารูตามแลว แทงตลอดแลว เราจึงถอนตัณหา
ในภพเสียไดแลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นไปแลว บัดนี้ภพ
ใหมไมมี ดังนี้ (พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณพจนนี้ ครั้น
แลวจึงไดตรัสคําอันทานประพันธเปนคาถาในภายหลัง ความวาดังนี้)
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมตุ ติ เปนธรรม
อันยอดเยี่ยม อันพระโคดมผูมียศทรงตามรูแลว พระพุทธเจา
ทรงรูยิ่งดวยประการฉะนีแ้ ลว ไดทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย
เปนศาสดาผูกระทําที่สุดแหงทุกข ผูม ีจักษุ ปรินพิ พานแลว ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ปุถุชนละกามราคะ
และพยาบาทไดนะสิ.
ชหติกถา จบ
๑

๑. อ. สัตตถ. ๒๓/๖๓
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อรรถกถาปชหติกถา
วาดวยการละกิเลส

๑

บัดนี้ ชื่อวาเรื่องการละกิเลส. ก็ในปญหานั้น ชนเหลาใดมี
ความเห็นผิดดุจนิกายสมิติยะเปนตน ในที่นี้วา ปุถุชนผูไดฌานพรอม
กับการตรัสรูส ัจจะยอมเปนผูชื่อวา เปนพระอนาคามีและในกาลที่ทาน
ยังเปนปุถุชนนั่นแหละเปนผูละกามราคะและพยาบาทไดแลว ดังนี้
เพื่อจะทําลายลัทธินั้นของชนเหลานั้น พระสกวาทีจึงถามวา ปุถุชน
ละกามราคะและพยาบาทไดหรือ ? เมื่อพระปรวาทีไมเห็นอยูซึ่ง
ปริยุฏฐานกิเลสของทานผูขมไวดวยฌานจึงตอบรับรอง. ก็การละกิเลส
ไดโดยสิ้นเชิงของฌานลาภีบุคคลเหลานั้นแมขมไวแลวดวยอนาคามิมรรคนั่นแหละมีอยู เพราะฉะนั้นคําซักถามของสกวาทีวา ละกิเลส
ไดหมดสิ้น อีก การปฏิเสธ เปนของปรวาที เพราะไมมีการละเชน
นั้น. คําวา ปุถุชนขม เปนคําถามของสกวาที หมายเอาการขม
กิเลสไวโดยไมหมดสิ้นเทานั้น. ตอจากนี้ไป เปนการเปรียบเทียบปุถุชน
กับพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค คํานี้มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
เบื้องหนาแตนี้ถูกสกวาทีถามวา ปุถุชนเปนผูปราศจากความ
กําหนัดในกามทั้งหลายดํารงอยูในอนาคามิผล ? ก็ตอบรับรอง หมาย
เอาปุถุชนผูเปนพระอนาคามีดวยฌาน. ถูกถามวา ตั้งอยูในพระอรหัตตผลหรือ ? ตอบปฏิเสธ เพราะไมมีการละอุทธัมภาคิยสังโยชน
๑. บาลี-เปน ชหติกถา.
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ดวยมรรคอันเปนเครื่องเห็น. ถูกถามวา ยังมรรคทั้ง ๓ ใหเกิด
ไมกอนไมหลังกันหรือ ? ก็ตอบปฏิเสธ เพราะไมมีการเจริญเชนนั้น.
ถูกถามอีกวา ยังมรรคทั้ง ๓ ใหเกิดไมกอนไมหลังหรือ ? ก็ตอบ
รับรอง หมายเอาสภาวกิจแหงมรรคทั้ง ๓. แมในคําถามถึงสามัญญผล
ทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน.
ถูกถามวา ดวยมรรคไหน ? ตอบวา ดวยอนาคามิมรรค
ทานกลาวหมายเอาปุถุชนผูเปนพระอนาคามีดวยฌาน. ถูกถามถึง การ
ละสัญโญชนมีสักกายทิฏฐิ เปนตนอีก ปรวาทีกป็ ฏิเสธ เพราะ
กิเลสทั้งหลายเหลานั้นอันพระอนาคามิมรรคมิไดละ. ถูกถามครั้งที่ ๒
ก็ตอบรับรอง หมายเอาความเปนพระอนาคามิมรรคดวยฌานแหงปฐมมรรคนั่นแหละ. คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถงายทั้งนั้น.
อรรถกถาปชหติกถา จบ
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สัพพมัตถีติกถา
[๓๐๑] ส. สกวาที สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ปรวาที ถูกแลว.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในสรีระทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในการทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูโดยอาการทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในธรรมทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งทั้งปวง ชื่อวามีอยู เพราะทําอธิบายวา ไม
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ประกอบ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. แมสิ่งที่ไมมี ก็ชอื่ วามีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความเห็นอยางนี้วา ทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงมีอยูดังนี้
เปนมิจฉาทิฏฐิ และวาทิฏฐิดังวานี้ เปนสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ก็มอี ยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๓๐๒] ส. อดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว
อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว ก็ตองกลาววา
อดีตมีอยู.
๑

๑. ไมประกอบสภาวะตาง ๆ คือ ทํารูปไมใหตางจากเวทนา หรือทําเวทนาไมให
ตางจากรูป คือ ทําใหมีลักษณะเปนสวนเดียวกัน -อรรถกถา
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[๓๐๓] ส. อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยัง
ไมบังเกิดยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏมิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิด
พรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไม
ปรากฏ ก็ตองไมกลาววา อนาคตมีอยู.
[๓๐๔] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยังไมดับไป ยังไมปราศไป
ยังไมแปรไป ยังไมอัศดงคต ยังไมสาบสูญไป
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อดีตมีอยู อดีตยังไมดับ ยังไมปราศไป ยังไม
แปรไป ยังไมอัสดงคต ยังไมสาบสูญไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๓๐๕] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันเกิดแลว เปนแลว เกิด
พรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏ
แลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตมีอยู อนาคตเกิดแลว เปนแลว เกิด
พรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ฯ
[๓๐๖] ส. อดีตมีอยู อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไป
แลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันดับไปแลว ปราศไปแลว
แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๓๐๗] ส. อนาคตมีอยู อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไม
เกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไม
ปรากฏ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไม
เกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไม
ปรากฏ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
[๓๐๘] ส. รูปอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว
อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลวมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา รูปอดีตดับแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว ก็
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ตองไมกลาววา รูปอดีตมีอยู.
[๓๐๙] ส. รูปอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม
ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา รูปอนาคตยังไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏ
ก็ตองไมกลาววา รูปอนาคตมีอยู.
[๓๑๐] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยังไมดับไป ยังไม
ปราศไป ยังไมแปรไป ยังไมอัสดงคต ยังไม
สาบสูญไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยังไมดับไป ยังไมปราศไป
ยังไมแปรไป ยังไมอัสดงคต ยังไมสาบสูญไป
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๑] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันเกิดแลว เปนแลว
เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดขึ้นแลว
ปรากฏแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตเกิดแลว เปนแลว
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เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดขึ้นแลว
ปรากฏแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๒] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว
แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันดับไปแลว ปราศไป
แลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๓] ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน
ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น
ยังไมปรากฏ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยังไมเกิด ยังไมเปน
ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น
ยังไมปรากฏ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๔] ส. เวทนาอดีตมีอยูหรือ ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร
ฯลฯ วิญญาณอดีต มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. วิญญาณอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไป
แลว อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตดับไปแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว
ก็ตองไมกลาววา วิญญาณอดีตมีอยู
[๓๑๕] ส. วิญญาณอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิด
พรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไม
ปรากฏ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาวิญญาณอนาคตยังไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏ
ก็ตองไมกลาว วิญญาณอนาคตมีอยู
[๓๑๖] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบนั ยังไมดับ
ฯ ล ฯ ยังไมสาบสูญไป หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยังไมดับไป ฯลฯ
ยังไมสาบสูญไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๗] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันเกิดแลว
เปนแลว ฯ ล ฯ ปรากฏแลว หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตเกิดแลว
ฯลฯ ปรากฏแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตดับไปแลว ฯลฯ
สาบสูญไปแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันดับไปแลว
ฯ ล ฯ สาบสูญไปแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๑๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตยังไมเกิด
ฯ ล ฯ ยังไมปรากฏ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยังไมเกิด
ยังไมเปน ฯลฯ ยังไมปรากฏ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๐] ส. บัญญัติวาปจจุบันหรือรูปก็ดี วารูปหรือวาปจจุบัน
ก็ดี รวมเพงถึงรูปปจจุบัน บัญญัติทงั้ ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถ
อันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. รูปปจจุบันเมื่อดับไป ยอมละความเปนปจจุบัน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยอมละความในรูป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๑] ส. บัญญัติวาปจจุบันหรือวารูปก็ดี วารูปหรือวา
ปจจุบันก็ดี รวมเพงถึงรูปปจจุบัน บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน มี
อรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปปจจุบันเมื่อดับไป ยอมไมละความเปนรูป
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ผาขาว บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. ผาขาว เมื่อถูกยอม ยอมละความเปนผาขาว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ยอมละความเปนผา หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ป. บัญญัติวาขาวหรือวาก็ดี วาหรือวาขาวก็ดี
รวมเพงถึงผาขาว บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน
เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ผาขาวเมื่อถูกยอม ยอมไมละความเปนผา หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ยอมไมละความเปนผาขาว หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๒] ส. รูปยอมไมละความเปนรูป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปเทีย่ ง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เพราะรูปยอมละความเปนรูป ฉะนั้นรูปจึงชื่อวา
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผัน
เปนธรรมดา มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา รูปไมเทีย่ ง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอัน
แปรผันเปนธรรมดา ก็ตองไมกลาววา รูปยอม
ไมละความเปนรูป.
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[๓๒๓] ส. เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน
ฉะนั้นนิพพานจึงชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน คงทน มี
อันไมแปรผันไปเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป ฉะนั้น รูปจึง
ชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๔] ส. เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป ฉะนั้น รูปจึง
ชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปร
ผันเปนธรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน
ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน
ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกวาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๕] ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตมีอยู อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปจจุบนั มีอยู ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๖] ส. อนาคตมีอยู อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๗] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๒๘] ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อดีตเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอนั ไมแปรผันเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. อดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผัน
เปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอัน
แปรผันเปนธรรมดา ก็ตองไมกลาววา อดีตมีอยู
อดีตยอมไมละความเปนอดีต.
[๓๒๙] ส. เพราะนิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะอดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต
ฉะนั้น อดีตจึงชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอัน
แปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๐] ส. เพราะอดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต
ฉะนั้น อดีตจึงชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมนั่ คง
มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะนิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อวา ไมเที่ยง ไม
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ยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๓๑] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยอมไมละความเปน
อนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. รูปอดีตอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยอมไมละความเปน
ปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๓๒] ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยอมไมละความเปน
อนาคต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๓๓๓] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยอมไมละความเปน
ปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๓๔] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีต เที่ยง ยัง่ ยืน มั่นคง มีอันไมแปรผัน
เปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. รูปอดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปร
ผันเปนธรรมดา มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา รูปอดีต ไมเที่ยง ฯ ล ฯ มีอันแปรผัน
เปนธรรมดา ก็ตอ งไมกลาววา รูปอดีต มีอยู รูป
อดีตยอมไมละความเปนอดีต.
[๓๓๕] ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไม
แปรผันไปเปนธรรมดา หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
รูปอดีตเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผัน
เปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๖] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
รูปอดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมนั่ คง มีอันแปร
ผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพพาน นิพพานไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมนั่ คง
มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๗] ส. เวทนาอดีตมีอยู ฯลฯ สัญญาอดีตมีอยู ฯ ล ฯ
สังขารอดีตมีอยู ฯลฯ
[๓๓๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตยอมไมละ
ความเปนอนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยอมไมละ
ความเปนปจจุบัน ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๓๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตยอมไมละ
ความเปนอนาคต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีต หรือ ?
[๓๔๐] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยอมไมละ
ความเปนปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๔๑] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีต หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอดีตเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปร
ผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณอดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอัน
แปรผันเปนธรรมดา มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา วิญญาณอดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมแน
นอน มีอันแปรผันเปนธรรมดา ก็ตองไมกลาววา วิญญาณอดีตมีอยู
วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต.
[๓๔๒] ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน มั่นคงมีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความ
เปนอดีตเที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๔๓] ส. วิญญาณมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปน
อดีต วิญญาณอดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปน
ธรรมดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 343

ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปน
นิพพาน นิพพานไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมนั่ คง
มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ
[๓๔๔] ส. อดีตใชสภาวะที่มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู คําวาอดีตมีอยู
ก็ผิด ก็หรือหากวาสภาวะอันมิใชอดีตมีอยู คําวา
อดีตมีอยูก็ผิด ?
ส. อนาคตมิใชสภาวะที่อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อนาคตมิใชสภาวะที่มีอยู คําวาอนาคต
มีอยูกผ็ ิด ก็หรือหากวาสภาวะอันมิใชอนาคต
มีอยูคําวาอนาคตมีอยูก็ผิด ?
[๓๙๕] ส. เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สิง่ ที่เปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาเปน
แลวจึงเปนอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. สิ่งที่เปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาเปน
แลวจึงเปนอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่ไมเปนอนาคต แลวไมเปนปจจุบัน ชือ่ วา
ไมเปนแลว ไมเปนอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๖] ส. เปนปจจุบันแลวจึงเปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่เปนปจจุบัน แลวเปนอดีต ชื่อวาเปนแลว
จึงเปนอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. สิ่งที่เปนปจจุบัน แลวเปนอดีต ชื่อวาเปนแลว
จึงเปนอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สิง่ ที่ไมเปนปจจุบัน แลวไมเปนอดีต ชื่อวาไม
เปนแลว ไมเปน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๔๗] ส. เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน เปนปจจุบัน
แลวจึงเปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่เปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาเปน
แลว จึงเปนอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. สิ่งที่เปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาเปน
แลวจึงเปนอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่ไมเปนอนาคต แลวไมเปนปจจุบัน ชื่อวา
ไมเปนแลวไมเปน หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๘] ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเห็นรูปอดีตได ดวยจักขุอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะอดีตมีอยู เสียง, โสตวิญญาณ, อากาศ,
มนสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลฟงเสียงอดีตได ดวยโสตอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฆานะอดีตมีอยู กลิ่น, ฆานวิญญาณ, ลม, มนสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลสูดกลิ่นอดีตได ดวยฆานะอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ชิวหาอดีตมีอยู รส, ชิวหาวิญญาณ, น้ํา, มนสิสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลลิ้มรสอดีตได ดวยลิ้นอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ส. กายอดีตมีอยู โผฏฐัพพะ, กายวิญญาณ, ดิน,
มนสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะอดีตไดดวยกายอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มโนอดีตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ,
มนสิการอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีตได ดวยมโนอดีต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๙] ส. จักขุอนาคตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเห็นรูปอนาคตได ดวยจักขุอนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะ. . . ฆานะ . . . ชิวหา . . . กาย . . . มโน
อนาคตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ. วัตถุ,
มนสิการอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตได ดวยมโน
อนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๐] ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคลเห็นรูปปจจุบันได
ดวยจักขุปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการอดีตมีอยู บุคคลเห็นรูปอดีตได ดวย
จักขุอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะ... ฆานะ... ชิวหา... กาย... มโนปจจุบัน
มีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคล
รูแจงธรรมารมณปจจุบันได ดวยมโนปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มโนอดีตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ,
มนสิการอดีตมีอยู บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีต
ไมดวยมโนอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๑] ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ แสงสวาง,
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มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคลเห็นรูปปจจุบันได
ดวยจักขุปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุอนาคตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการอนาคตมีอยู บุคคลเห็นรูปอนาคตได
ดวยจักขุอนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะ. . . ฆานะ. . . ชิวหา. . . กาย. . . มโน ปจจุบัน
มีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคล
รูแจงธรรมารมณปจจุบันไดดวยมโนปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มโนอนาคตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ,
วัตถุ, มนสิการอนาคตมีอยู บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตไดดวยมโนอนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๒] ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ แสงสวาง,
มนสิการอดีตมีอยู แตบุคคลเห็นรูปอดีตดวย
จักขุอดีตไมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
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มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคลเห็นรูปปจจุบันได
ไมไดดวยจักขุปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะ. . . ฆานะ . . . ชิวหา . . . มโนอดีตมีอยู
ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู แตบุคคลรูแจง
ธรรมารมณอดีตไมไดดวยมโนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ,
วัตถุ, มนสิการปจจุบันมีอยู แตบุคคลรูแจง
ธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๓] ส. จักขุอนาคตมีอยู, รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,
มนสิการอนาคตมีอยู แตบุคคลเห็นรูปอนาคต
ไมไดดวยจักขุอนาคต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง
มนสิการปจจุบันมีอยู แตบคุ คลเปนรูปปจจุบัน
ไมไดดวยจักขุปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตะ. . . ฆานะ. . . ชิวหา . . . กาย. . . มโนอนาคต
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มีอยู ธรรมารมณ มโนวิญญาณ, วัตถุ มนสิการอนาคตมีอยู แต
บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตไมไดดวยมโนอนาคต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ มโนวิญญาณ,
วัตถุ, มนสิการปจจุบันมีอยู แตบุคคลรูแจง
ธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๔] ส. ญาณอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอดีต
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอดีต
นั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกําหนดรูทกุ ขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธ
ใหแจงได ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอดีตนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๕] ส. ญาณอนาคตมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณ
อนาคตนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณ
อนาคตนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกําหนดรูทกุ ข ละสมุทยั ได. ทํานิโรธให
แจงได ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอนาคตนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๖] ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ
ไดดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณอดีตอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได
ดวยญาณอดีตนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู ? บุคคลกําหนดรูทุกขได
ละสมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณปจจุบัน
นั้น หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. ญาณอดีตมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละสมุทัย
ได, ทํานิโรธใหแจงได, ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอนาคตนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ
ไดดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณอนาคตมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ
ไดดวยญาณที่เปนอนาคตนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละ
สมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได, ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณปจจุบันนั้น
หรือ
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณอนาคตมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได,
ละสมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได, ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณอนาคต
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๗] ส. ญาณอดีตมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงดวยญาณ
ไมไดดวยญาณอดีตนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวย
ญาณไมไดดวยญาณปจจุบัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ญาณอดีตมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได,
ละสมุทัยไมได, ทํานิโรธใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ
อดีตนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได
และสมุทัยไมได, ทํานิโรธใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ
ปจจุบันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๘] ส. ญาณอนาคตมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวย
ญาณไมไดดวยญาณอนาคตนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวย
ญาณไมไดดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ญาณอนาคตมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได
ละสมุทัยไมได ทํานิโรธใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ
อนาคตนั้น หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได
ละสมุทัยไมได, ทํานิโรธใหแจงไมได ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ
ปจจุบันนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๕๙] ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โทสะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตชื่อวามีโทสะดวยโทสะนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โมหะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มานะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตชื่อวามีมานะดวยมานะอดีตนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

ทิฏฐิอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
วิจิกิจฉาอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีวิจิกิจฉาดวยวิจิกิจฉานั้น
หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ถีนะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีถีนะดวยถีนะนั้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อุทธัจจะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีอุทธัจจะดวยอุทธัจจะนั้น
หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อหิรกิ ะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีอหิริกะดวยอหิริกะนั้น หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
พระอรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะ
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๖๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีชื่อวามีทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส กามราคะอยาง
ละเอียด พยาบาทอยางละเอียดอดีต ของพระอนาคามีมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๑] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. วิจิกิจฉา, ลีลัพพตปรามาส, กามราคะอยาง
หยาบ, พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคามีมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาท
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๖๒] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, ราคะอันเปนอปายคามี. โทสะอันเปนอปายคามี, โมหะอันเปนอปายคามี, ที่เปนอดีตของ
พระโสดาบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโสดาบันชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๓] ส. ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีราคะ
ดวยราคะนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู พระอรหันต
ชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โทสะอดีตของปุถุชนมีอยู ฯ ล ฯ อโนตตัปปะ
อดีตของปุถุชนมีอยู ปุถชุ นชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู พระอรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๖๔] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชือ่ วามี
ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี มีอยู พระอนาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯ ล ฯ พยาบาท
อยางละเอียดที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีจิตพยาบาทดวย
พยาบาทนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของพระอนาคามี มีอยู พระอนาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวย
พยาบาทนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๖๕ ] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามี
ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามี มีอยู พระสกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยาง
หยาบที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถชุ นชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาท
นั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคามี มีอยู พระสกทาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวย
พยาบาทนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๖๖] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชือ่ วามี
ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู พระโสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯ ล ฯ โมหะอัน
เปนอปายคามีที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีโมหะดวยโมหะ
นั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โมหะอันเปนอปบายคามีที่เปนอดีตของพระโสดาบันมีอยู พระโสดาบันชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[ ๓๖๗] ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู แตพระอรหันต
หาชื่อวามีราคะดวยราคะนั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามี
ราคะดวยราคะนั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โทสะอดีตของพระอรหันตมีอยู ฯ ล ฯ อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู แตพรอรหันตหาชื่อวามีอโนตตัปปะ
ดวยอโนตัปปะนั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. อโนตตัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถชุ นหาชื่อ
วามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๘] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี มีอยู แตพระอนาคามีหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถชุ นหาชื่อ
วามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระอนาคามี มีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของพระอนาคามี มีอยู แตพระอนาคามีหา
ชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู
แตปุถุชนหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น
ไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวยอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๙] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีอยู แตพระสกทาคามีหาชื่อวาทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถชุ นหาชื่อ
วามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระสกทาคามี มีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคามี มีอยู แตพระสกทาคามีหา
ชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พยาบาทอยางหยาบ ที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู
แตปุถุชนหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น
ไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู แตพระโสดาบันหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปถุ ชุ นหา
ชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระโสดาบันมีอยู ฯลฯ โมหะ
อันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของพระโสดาบันมีอยู แตพระโสดาบันหา
ชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้นไม หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. โมหะอันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู
แตปุถุชนหาชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้นไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๑] ส. มืออดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อมืออดีตมีอยู การจับ การวาง ยังปรากฏอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เทาอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเทาอดีตมีอยู การกาวไป การถอยกลับ ยัง
ปรากฏอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ขอพับอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อขอพับอดีตมีอยู การคู การเหยียด ยัง
ปรากฏอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทองอดีตมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เมือ่ ทองอดีตมีอยู ความหิว ความกระหาย ยัง
ปรากฏอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. กายอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กายอดีตยังเขาถึงการยกยองและการปราบปราม
ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย ยังเปนของสาธารณะแกกา แกแรง
แกเหยี่ยว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ยาพิษพึงเขาไป ศัสตราพึงเขาไป ไมพึงเขาไป
ในกายอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. กายอดีต ยังจะจองจําไดดวยเครื่องจําคือชื่อคา
ดวยเครื่องจําคือเชือก ดวยเครื่องจําคือตรวน ดวยเครื่องจําคือบาน
ดวยเครื่องจําคือนิคม ดวยเครื่องจําคือนคร ดวยเครื่องจําคือชนบท
ดวยเครื่องจํา ๕ ประการ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนี้ ฯ ล ฯ
[๓๗๒] ส. น้ําอดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
[๓๗๓] ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.

บุคคลทํากิจที่ตองใชน้ําไดดวยน้ํานั้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ไฟอดีตมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
บุคคลทํากิจที่ตองใชไฟไดดวยไฟนั้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ลมอดีตมีอยู หรือ
ถูกแลว.
บุคคลทํากิจที่ตองใชลมไดดวยลมนั้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
รูปขันธอดีตมีอยู รูปขันธอนาคตมีอยู รูปขันธ
ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
รูปขันธเปน ๓ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ขันธที่เปนอดีตมีอยู ขันธหาที่เปนอนาคตมีอยู
ขันธ ๕ ที่เปนปจจุบันมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
ขันธเปน ๑๕ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๓๗๔] ส. จักขายตนะอดีตมีอยู จักขายตนะอนาคตมีอยู
จักขายตนะปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขายตนะเปน ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. อายตนะ ๑๒ ที่เปนอดีตมีอยู อายตนะ ๑๒
ที่เปนอนาคตมีอยู อายตนะ ๑๒ ที่เปนปจจุบัน
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อายตนะเปน ๓๖ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๗๕] ส. จักขุธาตุอดีตมีอยู จักขุธาตุอนาคตมีอยู จักขุธาตุปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุธาตุเปน ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ธาตุ ๑๘ ที่เปนอดีตมีอยู ธาตุ ๑๘ ที่เปน
อนาคตมีอยู ธาตุ ๑๘ ที่เปนปจจุบันมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ธาตุเปน ๕๔ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๖] ส. จักขุนทรียอดีตมีอยู จักขุนทรียอนาคตมีอยู
จักขุนทรียปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุนทรียเปน ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. อินทรีย ๒๒ ที่เปนอดีตมีอยู อินทรีย ๒๒
ที่เปนอนาคตมีอยู อินทรีย ๒๒ เปนปจจุบัน
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อินทรียเปน ๖๖ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๗๗] ส. พระเจาจักรพรรดิอดีตมีอยู พระเจาจักรพรรดิ
อนาคตมีอยู พระเจาจักรพรรดิปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระเจาจักรพรรดิทั้ง ๓ องคทรงพบกันได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๗๘] ส. สัมมาสัมพุทธเจาอดีตมีอยู สัมมาสัมพุทธเจา
อนาคตมีอยู สัมมาสัมพุทธเจาปจจุบันมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๓ องคทรงพบกันได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๗๙] ส. อดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่มีอยูเปนอดีต หรือ ?
ป. สิ่งที่มีอยูเปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาอดีตมีอยู สิ่งที่มีอยู
เปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี ดวยเหตุนั้น อดีตก็ไมเปนอดีต สิ่งที่ไมใช
อดีตก็เปนอดีต, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา อดีตมีอยู สิ่ง
ที่มีอยูเปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี ดวยเหตุนั้นอดีตก็ไมใชอดีตเปนอดีต
สิ่งที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต ดังนี้ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อดีตไมเปนอดีต
สิ่งที่ไมใชอดีตเปนอดีต ก็ตองไมกลาววาอดีตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอดีต
ก็มี, ไมเปนอดีตก็มี ที่ทา นกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวาอดีตมีอยู
สิ่งที่มีอยู เปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี ดวยเหตุนั้น อดีตก็ไมเปนอดีต
สิ่งที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต ดังนี้ผิด.
[๓๘๐] ส. อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่มีอยูเปนอนาคต หรือ ?
ป. สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี
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ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวาอนาคตมีอยู สิ่งที่
มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ไมเปน
อนาคต สิ่งไมใชอนาคตก็เปนอนาคต, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา อนาคตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี
ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ไมเปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคตก็เปนอนาคต
ดังนี้ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อนาคตไมเปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคต
เปนอนาคต ก็ตองไมกลาววา อนาคตมีอยู สิ่งทีม่ ีอยู เปนอนาคตก็มี
ไมเปนอนาคตก็มี, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา อนาคต
มีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น อนาคต
ก็ไมเปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคต ก็เปนอนาคต ดังนี้ผิด
[๓๘๑] ส. ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สิ่งที่มอี ยูเปนปจจุบัน หรือ ?
ป. สิ่งที่มอี ยูเปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ หากวาปจจุบันมีอยู สิ่งที่มี
อยู เปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี ดวยเหตุนั้น ปจจุบันก็ไมเปน
ปจจุบัน สิ่งที่ไมใชปจจุบันก็เปนปจจุบัน ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ปจจุบันมีอยู สิ่งที่มีอยูเปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบัน
ก็มี ดวยเหตุนั้น ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไมใชปจจุบัน ก็เปน
ปจจุบัน ดังนี้ผิด,แตถาไมพึงกลาววา ปจจุบันไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไม
ใชปจจุบันเปนปจจุบัน ก็ตองไมกลาววา ปจจุบันมีอยู สิ่งทีม่ ีอยู เปน
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ปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาว
ไดวา ปจจุบันมีอยู สิ่งทีม่ ีอยู เปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี ดวย
เหตุนั้น ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไมใชปจจุบันก็เปนปจจุบัน
ดังนี้ผิด
[๓๘๒] ส. นิพพานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่มีอยูเปนนิพพาน หรือ ?
ป. สิ่งที่มอี ยูเปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ หากวานิพพานมีอยู สิ่งที่มี
อยู เปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี ดวยเหตุนั้น นิพพานก็ไมเปน
นิพพาน สิ่งที่ไมใชนิพพานก็เปนนิพพาน, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา นิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพาน
ก็มี ดวยเหตุนั้น นิพพานก็ไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใชนิพพาน ก็เปน
นิพพาน ดังนี้ผิด แตถาไมพึงกลาววา นิพพานไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไม
ใชนิพพานเปนนิพพาน ก็ตองไมกลาววา นิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปน
นิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาว
ไดวา นิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี
ดวยเหตุนั้น นิพพานก็ไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใชนพิ พานก็เปนนิพพาน
ดังนี้ผิด
[๓๘๓] ป. ไมพึงกลาว อดีตมีอยู อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต
ก็ดี ที่อยูใ นที่ไกล ในทีใ่ กลก็ดี นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯ ล ฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯ ล ฯ สังขารเหลาใด
เหลาหนึ่ง ฯ ล ฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ประณีตก็ดี ที่อยูในที่ไกล ในทีใ่ กลก็ดี นี้เรียกวา วิญญาณขันธ
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น อดีตก็มีอยู อนาคตก็มีอยู นะสิ
[๓๘๔] ส. อดีตมีอยู อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา ครรลองแหงชื่อ ครรลองแหงบัญญัติ
๓ ประการนี้ อันสมณพราหมณผูรทู ั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคย
ลบลาง ไมรงั เกียจอยู จักไมรังเกียจ มิไดคัดคาน ๓ ประการ
เปนไฉน
(๑) รูปใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว แปร
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ไปแลว รูปนั้น เขากลาวกันวา ไดมีแลว เขาเรียกวา ไดมีแลว
เขาบัญญัติวา ไดมีแลว แตรูปนั้น เขาไมกลาวกันวา มีอยู เขา
ไมกลาวกันวาจักมี เวทนาใด ฯ ล ฯ สัญญาใด ฯ ล ฯ สังขาร
เหลาใด ฯ ล ฯ วิญญาณใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว
แปรไปแลว ญาณนั้นเขากลาวกันวา ไดมีแลว เขาเรียกวา
ไดมีแลว เขาบัญญัติวา ไดมีแลว แตวิญญาณนั้น เขาไมกลาว
กันวามีอยู เขาไมกลาวกันวา จักมี.
(๒) รูปใด ยังไมเกิด ยังไมปรากฏ รูปนัน้ เขากลาว
กันวา จักมี เขาเรียกวา จักมี เขาบัญญัติวา จักมี แตรูปนั้น เขา
ไมกลาวกันวา มีอยู เขาไมกลาวกันวา ไดมีแลว เวทนาใด ฯลฯ
สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหลาใด ฯลฯ วิญญาณใด ยังไมเกิด
ยังไมปรากฏ วิญญาณนั้น เขากลาวกันวา จักมี เขาเรียกวา จักมี
เขาบัญญัติวา จักมี แตเขาไมกลาวกันวามีอยู เขาไมกลาวกันวา
ไดมีแลว
(๓) รูปใด เกิดแลว ปรากฏแลว รูปนั้น เขากลาวกันวา
มีอยู เขาเรียกวา มีอยู เขาบัญญัติวา มีอยู แตเขาไมกลาวกันวา
ไดมีแลว เขาไมกลาวกันวา จักมี เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ
สังขารเหลาใด ฯลฯ วิญญาณใด เกิดแลว ปรากฏแลว วิญญาณ
นั้น เขากลาวกันวา มีอยู เขาเรียกวา มีอยู เขาบัญญัติวา มีอยู
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แตวิญญาณนั้น เขาไมกลาวกันวา ไดมีแลว เขาไมกลาวกันวา
จักมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา ครรลองแหงชื่อ
ครรลองแหงบัญญัติ ๓ ประการเหลานั้นแล อันสมณพราหมณผู
รูทั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ
มิไดคัดคาน แมชนที่เปนชาวอุกกละ ชาววัสสภัญญะ ที่เปน
อเหตุกวาท อภิริยวาท ก็ไดสําคัญครรลองแหงภาษา ครรลอง
แหงชื่อ ครรลองแหงบัญญัติ ๓ ประการนี้วา อันตนไมพึง
ติเตียน อันตนไมพึงคัดคาน ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะกลัว
การติเตียน การเพิดเพยและการโตแยง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อดีตมีอยู อนาคต
มีอยูนะสิ.
[๓๘๕] ส. อดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระผัคคุณะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่
ลวงไปแลวปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว มี
๑

๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๓๔
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ทางอันตัดแลว มีวัฏฏะอันจํากัดแลว ลวงทุกขทงั้ ปวงไดแลว ให
ปรากฏ พึงใหปรากฏไดดวยจักษุใด จักษุนั้นมีอยูหรือหนอ ฯลฯ
ชิวหานั้นมีอยูหรือหนอ ฯลฯ บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาทั้งหลาย
ที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว
มีทางอันตัดแลว มีวฏั ฏะอันจํากัดแลว ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว
ใหปรากฏ พึงใหปรากฏไดดวยมโนใด มโนนัน้ มีอยูหรือหนอ
ดูกอนผัคคุณะ บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว
ปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว มีทางอันตัดแลว
มีวัฏฏะอันจํากัดแลว ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว ใหปรากฏ พึงให
ปรากฏไดดวยจักษุใด จักษุนั้นไมมีอยูเ ลย ฯ ล ฯ ชิวหานั้นไมมี
อยูเลย ฯลฯ บุคคลยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว มีทางอันตัดแลว
มีวัฏฏะอันจํากัดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวงไดแลว ใหปรากฏ พึง
ใหปรากฏไดดวยมโนใด มโนนั้นไมมอี ยูเลย ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาว อดีตมีอยู นะสิ.
[๓๘๖] ส. อดีตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

ส สฬา. ๑๘/๙๙-๑๐๐
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ส. ทานพระนันทกะไดกลาววา โลภะไดมีแลวใน
กาลกอน ขอนั้นไดเปนความไมดีแลว โลภะนั้น บัดนี้ไมมีอยู
ขอนี้เปนความดี โทสะไดมีแลวในกาลกอน ฯ ล ฯ โมหะไดมี
แลวในกาลกอน ขอนั้นไดเปนความไมดีแลว โมหะนั้น บัดนี้
ไมมีอยู ขอนี้เปนความดี ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ไมพึงกลาววา อดีตมีอยู นะสิ.
[๓๘๗] ป. ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หากวาความยินดี ความเพลิน ความอยาก ยังมีอยูใน
กวฬิงการาหาร วิญญาณก็ตั้งมั่นแลว งอกงามแลว ในเพราะกวฬิงการาหารนั้น วิญญาณก็ตั้งมั่นแลว งอกงามแลวในที่ใด ความ
หยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยูในที่นั้น ความหยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยู
ในที่ใด ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมีอยูในทีน่ ั้น ความเจริญ
แหงสังขารทัง้ หลายมีอยูในที่ใด การเกิดในภพใหมตอไปก็มอี ยู
ในที่นั้น การเกิดในภพใหมไปมีอยูในที่ใด ชาติ ชรา มรณะ
ก็ยังมีอยูตอไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ ยังมีอยูต อไปในที่ใด
๑

๑. อ ติก. ๒๐/๕๐๖. ๒. ส. นิ. ๑๖/๒๔๖.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 377

เรากลาววา ที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี ยังมีความคับแคน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หากวา ความยินดี ความเพลิน ความอยาก ยังมีอยู
ในผัสสาหาร... ในนโนสัญเจตนาหาร... ในวิญญาณาหาร ฯ ล ฯ
เรากลาววาที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี มีความมีความคับแคน ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยู นะสิ
[๓๘๘] ส. อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย หากวาความยินดี ความเพลิน ความอยาก ไมมีอยูใ น
กวฬิงการาหาร วิญญาณก็ไมตั้งมั่นแลว ไมงอกงามแลว ในเพราะ
กวฬิงการาหารนั้น วิญญาณไมตั้งมั่นแลว ไมงอกงามแลวในทีใ่ ด
ความหยั่งลงแหงนามรูปก็ไมมีอยูในที่นั้น ความหยั่งลงแหงนาม
รูปไมมีอยูในที่ใด ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายก็ไมมีอยูในที่
นั้น ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีอยูในทีใ่ ด การเกิดใน
ภพใหมตอไปก็ไมมีอยูในที่นั้น การเกิดในภพใหมตอไปไมมีอยู
ในที่ใด ชาติ ชรา มรณะ ก็ไมมีตอไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ
ไมมีตอไปในที่ใด เรากลาววา ที่นั้นไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความ
คับแคน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย หากวา ความยินดี ความเพลิน
๒
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ความหยาก ไมมีอยูในผัสสาหาร... ในมโนสัญเจตนาหาร...
ในวิญญาณาหาร ฯลฯ เรากลาววาที่นั้นไมมีโศก ไมมีธุลีไมมีความ
คับแคน ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อนาคตก็มีอยู นะสิ
สัพพมัตถีติกถา จบ
๑

อรรถกถาสัพพมัตตถีติวาทกถา
วาดวยสิ่งทั้งปวงมีอยู
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องวาทะวาสิ่งทั้งปวงมีอยู. ในปญหานั้น ชน
เหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายสัพพมัตถีติวาทะทั้งหลาย ในที่นี้วา
ธรรมทั้งหลายอันตางดวยอดีตเปนตนแมทั้งปวง ยอมไมเวนซึ่งสภาพ
แหงขันธ เพราะพระบาลีวา รูปอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต คือ
ลวงไปแลวก็ดี เปนอนาคต คือยังไมมาถึงก็ดี เปนปจจุบัน คือเกิด
ขึ้นอยูเฉพาะหนาก็ดี ฯลฯ นี้ พระตถาคต ตรัสเรียกวา รูปขันธ ดังนี้
เปนตน เพราะฉะนั้น สิง่ ทั้งปวงจึงชื่อวามีอยูนั้นแหละ ดังนี้ เพื่อชําระ
ลัทธิอันเห็นผิดของชนเหลานั้น สกวาทีจึงถามวา สิ่งทั้งปวงมีอยู
หรือ คําตอบรับรองเปนของปรวาที เพราะตั้งอยูในทิฏฐิมีประการ
ดังกลาวแลว.
คําวา ในสรีระทั้งปวงหรือ อธิบายวา สกวาที่ยอมถามดวย
คําวา สิ่งทั้งปวงมีอยูในสรีระทั้งปวงหรือ. คําวา มีอยูในกาลทั้งปวง
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หรือ อธิบายวา สกวาทียอมถามวา สิ่งทั้งปวงมีอยูในกาลทั้งปวงหรือ.
คําวา สพฺเพน สพฺพ อธิบายวา สกวาทีถามวา สิ่งทั้งปวงมีอยูโดย
อาการทั้งปวงหรือ. คําวา สพฺเพสุ อธิบายวา สกวาทียอมถามวา สิ่ง
ทั้งปวงมีอยูในธรรมทั้งปวงหรือ. คําวา ไมประกอบหรือ ไดแก ไม
ประกอบแลว อธิบายวา ธรรมที่ประกอบกันไดของสภาพธรรมตาง ๆ มี
อยูแตไมมีสภาพธรรมอยางเดียว. ดังนั้น ในปญหานี้ สกวาทีจึงทํารูป
กับเวทนา หรือทําเวทนากับรูปไมใหตางกัน คือใหมีลักษณะอยางเดียว
กันนั่นแหละ แลวจึงถามวา สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือ ขอวา แมสิ่ง
ใดที่ไมมี ก็ชอื่ วามีอยูหรือ อธิบายวา สกวาทีถามวา แมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีคําวาขันธที่ ๖ เปนตน หรือคําวา เขากระตายเปนตน ยอมไมมีอยู
เพราะฉะนั้นคําอันทานใหสําเร็จแลว แมนี้ชื่อวา มีอยูหรือ. คําวา สิ่ง
ทั้งปวงมีอยูหรือ ความวา สกวาทียอมถามคํานี้ดวยคํานี้วา ทิฏฐิใด
มีอยู ทิฏฐินนั้ เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ และทิฏฐิใดมีอยู ทิฏฐินั้นเรียกวา
สัมมาทิฏฐิ อยางนี้นั้นแหละเรียกวา สึงทั้งปวงมีอยู หรือวาในลัทธิของ
ทานวา ทิฏฐิอันใดวาสิ่งทั้งปวงมีอยู ทิฏฐินั้นชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะ
ไมทําตามความเปนจริง ทิฏฐิอันใดมีอยู ทิฏฐินนั้ ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ
เพราะมีความเห็นถูกตองตามความเปนจริง อยางนี้ดวยประการฉะนี้
จึงกลาววา สิ่งทั้งปวงเหลานี้มีอยูหรือ. ปรวาทีปฏิเสธวา ไมพึงกลาว
อยางนั้น เพราะความไมมีแหงธรรมที่มีอยู มีประการตามที่กลาวแลว
ในนัยเหลานั้น แมทั้งสิ้น. ก็ในนัยเหลานี้แมทั้งหมด บัณฑิตพึงทราบ
ประเภทกถามรรคทั้งปวงโดยพิสดาร เพราะทําคําวา ทานจงรูนิคคหะ
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คือความผิดพลาด ดังนี้ใหเปนตน ดวยประการฉะนี้แล. นี้ชื่อวา
วาทยุตติ คือการประกอบวาทะ ในที่นี้เพียงเทานี้กอน.
บัดนี้ เปนการเปรียบเทียบเวลาวา อดีตมีอยูหรือ ใน
ปญหานั้น คําเปนตนวา อดีตมีอยูห รือ เปนคาเปรียบเทียบเพื่อ
ใหความเห็นนั้นบริสุทธิ์. คําเปนตนวา รูปอดีตมีอยูหรือ เปนการ
เปรียบเทียบกาลกับดวยขันธเปนตน. ขอวา รวมเพงถึงรูปปจจุบัน ความวา ละรูปอันเปนอดีตและอนาคตเสีย แลวจึงเพงรูปปจจุบัน
เทานั้น ไมพึงแยก. ในปญหาวา ยอมละความเปนรูปหรือ ปรวาที
ยอมตอบปฏิเสธ เพราะความที่รูปแมดับไปแลว ทานก็สงเคราะหเปนรูป
ขันธ ในปญหาปฏิโลมวา ยอมไมละความเปนรูปหรือ ปรวาที
ยอมตอบรับรอง เพราะความที่รูปนั้นทานสงเคราะหเขาเปนรูปขันธ.
ในขอวา รวมเพงถึงผาขาวนี้ ความวา เมื่อปรวาทีกลาววา รวม
เพงถึงผาขาว เพราะไมกลาวคําบัญญัติวา ผาทัง้ หมดเปนสีขาวก็หาไม
แตกลาวถึงผากับสีขาวนี้ สกวาทีจึงตอบรับรอบโดยความเปนอรรถอัน
เดียวกัน. ในปญหาวา ยอมละความเปนผาขาวหรือ คํารับรอง
นี้เปนของสกวาที หมายเอาผาที่ปราศจากสี ก็ในคําวา ยอมละความ
เปนผาหรือ นี้ คําปฏิเสธเปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ เพราะปราศจากคําบัญญัติ. แมในปฏิโลมก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ปรวาทีนั้นถูกถามวา
อดีตยอมไมละความเปนอดีตหรือ เมื่อสําคัญวา ถาพึงละอนาคต
หรือปจจุบันไซร อดีตนั้นก็พึงมีดังนี้ จึงรับรองวาใช ก็ถูกถามวา
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อนาคตยอมไมละความเปนอนาคตหรือ ปรวาทีสําคัญวา ถาพึงละ
อนาคตเสียเลย ก็จะไมพึงละบรรลุความเปนปจจุบัน จึงปฏิเสธ. แมใน
ปญหาวาดวยความเปนปจจุบัน ก็ปฏิเสธวา โทษคือความไมถึงความเปน
อดีตจะพึงมี. แมในปญหาอนุโลมทั้งหลาย บัณฑิตก็พึงทราบเนื้อความ
โดยนัยนี้. ครั้นกลาวสุทธิกนัยอยางนี้แลว เพื่อแสดงดวยสามารถแหง
ขันธอีก ทานจึงกลาวคําวา รูปอดีต เปนตน คํานั้นทั้งหมดอาจ
เพื่อจะรูโดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ.
กายสังสันทนา จบ

วจนโสธนา
การชําระถอยคํา
บัดนี้ ชื่อวา โสธนา คือการชําระถอยคํา เพราะพระบาลีวา
อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู เปนตน. ในปญหานั้น คําวา หากวา
อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู อธิบายวา ถาอดีตไมมีอยูไซร. คําวา อดีต
มีอยูก็ผิด อธิบายวา อดีตนั้นดวยสภาพที่มีอยูดวย ดังนี้ผิดทั้งนั้น.
ถูกถามวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละหรือ
ปรวาทีตอบปฏิเสธ หมายเอาความไมมีอนาคตที่กําลังเปนปจจุบันในขณะ
แหงอนาคตนั่นแหละโดยการตางกันแหงเวลา. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบ
รับรองเพราะความที่อนาคตใดไดมีแลวในกาลกอนแตกาลเกิดขึ้นนั้นเปน
ปจจุบันที่กําลังปรากฏ. คําวา สิ่งทีเ่ ปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาเปนแลงจึงเปนอยูหรือ อธิบายวา คําใดนี้อันทานกลาว
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วาเปนอนาคตแลวเปนปจจุบันนี้ หมายความวาเปนอนาคตหรือเปนปจจุบัน ชื่อวาเปนแลวเปนอยู ดวยสามารถแหงลัทธิวา อนาคตก็อันนั้น
แหละ ปจจุบันก็อันนั้น ดังนี้ คํานั้นก็ชื่อวา เปนแลวเปนอยูตาม
ลัทธิของทานหรือ ? ปรวาทีปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น เพราะสิ่ง
ที่เปนแลวเปนสภาพที่ไมมีอยูแกธรรมที่เปนแลวมีแลว. ถูกถามครั้งที่ ๒
ทานตอบรับรอง เพราะอนาคตนั้นจะเปนแลว แตปจจุบันกําลังเปนไป
จึงนับวาเปนแลวจึงจะเปน. ลําดับนั้น สกวาทีจึงถามปญหากะปรวาทีวา
สิ่งที่ไมเปนอนาคต แลวเปนปจจุบัน ชื่อวาไมเปนแลวไม
เปนอยู ดังนี้ ดวยประสงคเอาวา หากวาลัทธิของทาน อนาคต
นั้นเปนแลวปจจุบันใจไมเปนอยู อันนับวา เปนแลวเปนอยู ก็อนาคตใด
ไมเปนแลว ปจจุบันใดไมเปนอยู อันถึงซึ่งการนับวา ไมเปนแลวไม
เปนอยูดุจเขากระตาย ความแตกตางกันไมเปนแลวไมเปนอยูแมนั้นมี
อยูอีกหรือ ปรวาทีสําคัญอยูวา สิง่ ใดไมเปนอนาคตไมเปนปจจุบัน
เพราะความไมมีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อวา ไมเปนแลวไม
เปนอยู ขอนั้นจงยกไวกอน ก็แตวาสภาพแหงธรรมที่ไมเปนแลวไม
เปนอยูแหงสิ่งนั้นจะมี ณ ที่ไหน ดังนี้ จึงตอบปฏิเสธ. แมในปญหา
วา ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ ปรวาที
ตอบปฏิเสธ หมายเอาความไมมีแหงความเปนอดีตในลักษณะแหงความ
เปนปจจุบันนั่นแหละ เพราะการตางกันแหงเวลา.
ถูกถามในปญหาที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรอง โดยธรรมใดเปน
ปจจุบัน ก็เพราะเปนอดีตมากอน หมายความวา ปจจุบันนั้นนั่นแหละ
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เปนอดีต. คําวา สิ่งทีเ่ ปนแลวเปนชื่อวาเปนแลว จึงเปนอยู
อธิบายวา เมื่อทานกลาววา ปจจุบันหรืออดีตชื่อวาเปนแลวเปนอยูดวย
สามารถแหงลัทธิวา ธรรมใดเปนปจจุบัน ทานกลาววา ธรรมนั้นเปน
อดีต เพราะฉะนั้น ปจจุบันก็อันนั้นนั่นแหละ อดีตก็อันนั้น ดังนี้ คําแม
นั้นชื่อวาสิ่งที่เปนปจจุบันแลวเปนอดีต ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู หรือ ?
ปรวาทีตอบปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น เพราะธรรมที่เปนแลวมีอยู
เปนสภาพที่เปนแลว แตไมเปนอยูอีก. ในปญหาที่ ๒ ปรวาทีตอบรับ
รองวา ปจจุบันเปนแลว อดีตเปนอยู อันถึงซึ่งการนับวาเปนแลวเปนอยู.
ลําดับนั้น สกวาทีจึงถามปญหากะปรวาทีนั้นวา
สิ่งทีไ่ มเปน
ปจจุบัน แลวไมเปนอดีต
ชือ่ วาไมเปนแลวไมเปนหรือ
โดยประสงคเอาวา หากวา ปจจุบันเปนแลว อดีตก็เปน อันถึงซึ่งการ
นับวา ไมเปนแลวจึงไมเปน ดุจเขากระตาย ชื่อวา ไมเปนแลวจึงไม
เปน ขอแมนั้นชื่อวา ไมเปนแลวไมเปนตามลัทธิของทานหรือ ปรวาที
มีความสําคัญอยูวา สิง่ ใดไมมี สิง่ นั้นไมเปนปจจุบันและไมเปนอดีต
ดวย เพราะความไมมีนั่นเทียว ฉะนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อวา ไมเปนแลวจึงไม
เปน ขอที่แตกตางกันนั้นจงยกไวกอน ก็ความที่ธรรมใดไมเปนแลวไม
เปน ธรรมนั้นจักมีแตที่ไหน ดังนี้ จึงตอบปฏิเสธ. บัณฑิตพึงทําการ
ประกอบแมในปญหาที่ ๓ อันมาแลวโดยการรวมปญหาทั้ง ๒ เขาดวย
กันโดยอุบายนี้.
อีกนัยหนึ่ง ถาวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นไซร
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ภาวะคือความเปนอยูอันทานกลาวอนาคตในปจจุบันแลว และภาวะคือ
ความเปนแลวอันทานกลาวปจจุบันในอนาคตยอมปรากฏ ครัน้ เมื่อความ
เปนอยางนั้นมีอยู. แมอนาคตก็ชื่อวาเปนแลวเปนอยู แมปจจุบันก็ชื่อวา
เปนแลวเปนอยูนั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาขอถามทานวา ลัทธิ
ของทานวา บรรดาธรรมเหลานั้นธรรมอยางหนึ่งๆ เปนแลว อนาคต
เปนอยู ปจจุบัน ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยูหรือ ปรวาทีปฏิเสธแลว
โดยนัยที่ทานปฏิเสธแลวในปญหาวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ
ปจจุบันก็อันนั้น ถูกถามอีกก็ตอบรับรองโดยนัยที่ตอบรับรองในปญหา
ที่ ๒. ลําดับนั้น สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยนถามปญหาที่ปรวาทีตอบรับรอง
อยูวา บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมหนึ่ง ๆ เปนแลวเปนอยู ชื่อวาเปน
แลวจึงเปนอยู ดวยสามารถแหงปญหาวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ
ปจจุบันก็อันนั้น กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธกอน จึงถามวา สิ่งที่
ไมเปนอนาคต แลวไมเปนปจจุบัน ชื่อวาไมเปนแลวไม
เปนอยูหรือ ?
เนื้อความแหงปญหานั้นพึงทราบวา เมื่อคําวาอนาคตก็อันนั้น
นั่นแหละ ปจจุบันก็อันนั้น ทานปฏิเสธปญหาแรก ก็เปนอันวาทาน
ปฏิเสธความเปนอยูแหงอนาคตและความเปนแลวแหงปจจุบัน มิใชหรือ
ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ชื่อวาไมเปนอยู ปจจุบันก็ชื่อวาไมเปนแลว. แตใน
ปญหาที่ ๒ ทานรับรองตามลัทธิของทานวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ
ปจจุบันก็อันนั้น ครั้นเมือ่ ความเปนเชนนั้นมีอยู แมอนาคตก็ชื่อวาไม
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เปนแลวไมเปนอยู แมปจ จุบันก็ชื่อวา ไมเปนแลวไมเปนอยูนั่นแหละ
ดวยเหตุนั้น ขาพเจาขอถามทานวา ตามลัทธิของทาน บรรดาธรรม
เหลานั้น ธรรมหนึ่ง ๆ ไมเปนแลวไมเปนอยูหรือ ? ปรวาทีเมื่อไมเห็นอยู
ซึ่งความมีธรรมเหลานั้นไมเปนแลวไมเปนอยู ราวกะบุคคลผูอันความมืด
ปกความแลวโดยประการทั้งปวง จึงตอบปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น.
แมในครั้งที่ ๒ กลาววา ถาวาปจจุบันก็อันนั้นนั่นแหละ อดีตก็อันนั้น
ไซร ภาวะคือความเปนอยูอันทานกลาว ปจจุบันในอดีต และภาวะคือ
ความเปนแลวอันทานกลาวอดีตในปจจุบันก็ยอมปรากฏ.ก็ครั้นเมื่อความ
เปนอยางนี้มีอยู แมปจจุบันก็ชื่อวา เปนแลวเปนอยู แมอดีตก็ชื่อวา
เปนแลวเปนอยูนั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาขอถามทานวา บรรดา
ธรรมเหลานั้น ธรรมหนึง่ ๆ ที่เปนแลวเปน ชื่อวาเปนแลวเปนอยูหรือ
ปรวาทีปฏิเสธแลวโดยนัยที่ทานกลาวแลวในปญหาที่วา ปจจุบันก็อัน
นั้นแหละ. อดีตก็อันนั้นแหละ ถูกถามอีก ก็ตอบรับรอง โดยนัยที่ทาน
รับรองแลวในปญหาที่ ๒. ลําดับนั้น สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยนถามปญหา
ที่รับรองอยูวา บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมหนึง่ ๆ ที่เปนแลวเปน
ชื่อวาเปนแลวเปนอยู ดวยสามารถแหงปญหาวา ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
อดีตก็อันนั้นแหละ กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธกอน จึงถามวา สิ่งที่
ไมเปนปจจุบัน
แลวไมเปนอดีต ชื่อวาไมเปนแลวไม
เปนหรือ
เนื้อความแหงปญหานั้นพึงทราบวา เมื่อคําวา ปจจุบันก็อันนั้น
แหละ อดีตก็อันนั้นแหละ ทานปฏิเสธปญหาแรกแลว ก็เปนอันวา
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ทานปฏิเสธซึ่งภาวะคือความเปนอยูแหงปจจุบัน และภาวะคือความเปน
แลวแหงอดีตมิใชหรือ ดวยคํานั้น ปจจุบันชื่อวาไมมีอยู อดีตก็ชื่อวา
ไมมีแลว. แตในปญหาที่ ๒ ทานตอบรับรองตามลัทธิวา ปจจุบันก็อัน
นั่นนั่นแหละ อดีตก็อันนั้นดังนี้ ครัน้ เมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู แม
ปจจุบันก็ชื่อวาไมเปนแลวไมเปน แมอดีตก็ชื่อวาไมเปนแลวไมเปนนั่น
แหละ ดวยเหตุนั้น ขาพเจาขอถามทานวา ธรรมดาธรรมเหลานั้น
ธรรมหนึ่ง ๆ ไมเปนแลวไมเปน ชือ่ วาไมเปนแลวไมเปนอยูตามลัทธิ
ของทานหรือ ปรวาทีเมื่อไมเห็นซึ่งความที่ธรรมเหลานั้นไมเปนแลว
จึงไมเปน ราวกะบุคคลอันความมืดมนปกคลุมแลวโดยประการทั้งปวง
จึงปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น. แมในวาระที่ ๓ กลาววา ถาวาอนาคต
ก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้น อดีตก็อันนั้นไซร ภาระคือความมีอยู
อันทานกลาวอนาคต และปจจุบันในปจจุบันและอดีต และภาวะคือความ
เปนแลวอันทานกลาวปจจุบันและอดีตในอนาคตและปจจุบันก็ยอม
ปรากฏ ครัน้ เมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู แมอนาคตก็ชื่อวาเปนแลวจึง
เปน แมปจจุบัน แมอดีตก็ชื่อวาเปนแลวจึงเปนนั่นแหละ ดวยคํานั้น
ขาพเจาจึงถามทานวา ในธรรมแมทงั้ ๓ เหลานัน้ ธรรมอยางหนึ่ง ๆ
เปนสิ่งที่เปนแลวเปน ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยูตามลัทธิของทานหรือ
ปรวาทีตอบปฏิเสธวา อนาคตก็อันนั้น ปจจุบันก็อันนั้น อดีตก็อัน
นั้น โดยนัยที่ปฏิเสธแลวนั่นแหละ ถูกถามอีก ก็ตอบรับรองในปญหา
ที่ ๒ โดยนัยแหงการรับรองนั่นแหละ. ลําดับนั้น สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยน
ถามปญหาอันปรวาทีรับรองอยูวา ในบรรดาธรรมเหลานั้น ธรรม
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อยางหนึ่ง ๆ เปนสิ่งที่เปนแลวเปน ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู ดวย
สามารถแหงปญหาวา อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ
อดีตก็อันนั้นแหละหรือ ดังนี้ กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธวากอน
จึงถามวา สิง่ ที่ไมเปนแลวไมเปน ชือ่ วาไมเปนแลวไมเปนหรือ
เนื้อความแหงปญหานั้น พึงทราบดังนี้ ครั้นเมื่อคําวา อนาคต
ก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้น อดีตก็อันนั้น ทานปฏิเสธปญหา
แรกแลว ภาวะคือความมีอยูแหงอนาคต ปจจุบัน และภาวะคือความ
เปนแลวแหงปจจุบันอดีตทั้งหลายเปนอันทานปฏิเสธแลวมิใชหรือ ดวย
คํานั้น อนาคตและปจจุบันก็ชื่อวาไมเปน ปจจุบันและอดีตก็ชื่อวาไม
เปนแลว. แตในที่ปญหา ๒ ทานตอบรับรองตามลัทธิวา อนาคต
ก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนัน้ แหละ ครั้นเมื่อ
ความเปนเชนนั้นมีอยู แมอนาคตก็ชื่อวาไมเปนแลวจึงไมเปน ปจจุบัน
ก็ดี อดีตก็ดี ก็ชื่อวาไมเปนแลวไมเปนอยูเหมือนกัน ดวยเหตุนั้นขาพเจาจึงถามทานวา ในธรรมเหลานั้น ธรรมอยางหนึ่ง ๆ ไมเปนแลว
ไมเปน ชื่อวาไมเปนแลวไมเปนอยูตามลัทธิของทานหรือ ปรวาทีเมื่อ
ไมเห็นซึ่งความที่ธรรมเหลานไมเปนแลวไมเปนอยูราวกะผูถูกความมืด
ปกคลุมแลวโดยประการทั้งปวง จึงตอบปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น
ดังนี้แล.
วจนโสธนา จบ
อนึ่ง คํานิคคหะเปนตนในที่นี้ บัณฑิตพึงประกอบความโดย
นัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ. แมในปญหาวา จักขุอดีตมีอยู
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เปนตน ปรวาทีตอบรับรองอดีต โดยการไมเวนจากความเปนจักขุเปน
ตน ถูกถามวา บุคคลเห็นรูปอดีต เปนตน ก็ตอบปฏิเสธดวย
สามารถแหงความไมมีกิจของวิญญาณเหลานั้นอีก.
ในปญหาวา บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณไดดวยญาณ
อดีตนั้นหรือ ปรวาทีเมื่อไมเห็นซึ่งความที่ญาณนั้นมีกิจที่พึงกระทํา
เพราะความที่ญาณนั้นดับไปแลวจึงตอบปฏิเสธ. ถูกถามอีก ปรวาทีทํา
ปจจุบันนั้นแหละใหเปนอดีตญาณโดยเลสนัยของผูมีอดีตญาณคือผูรู
ปจจุบันญาณอันมีอดีตเปนอารมณของธรรมอันเปนอดีตอารมณทั้งหลาย
แลวจึงตอบรับรอง เพราะความที่กิจนั้นอันบุคคลพึงทําญาณไดดวยญาณ
นั้น. ที่นั้นสกวาที่ไมใหโอกาสอันมีเลสนัยแกปรวาทีนั้น จึงกลาวคําวา
บุคคลกําหนดรูทุกขได ละสมุทัยได ทํานิโรธใหแจงได ยังมรรค
ใหเกิดได ดวยญาณอดีตนั้นหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะความ
ไมมีกิจ ๔ ของอธิยสัจเหลานี้ ดวยญาณอันมีอดีตเปนอารมณเลย. แม
ในปญหาของอนาคตก็นัยนี้นั่นแหละ. ปญหาวาดวยปจจุบัน และ
ปญหาวาดวยการเปรียบเทียบ มีอรรถตื้นทั้งนั้นแล.
แมในปญหาวา ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยูหรือ เปน
ตน ปรวาทีตอบรับรองอยางนั้น เพราะความเปนผูไมเวนจากความเปน
ผูมีราคะเปนตน. ในปญหาวา พระอรหันตชื่อวามีราคะ เปนตน
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะกลัวผิดจากพระสูตร และกลัวผิดจากการ
ประกอบถอยคํา. คําแมทั้งปวงอยางนี้ปรากฏแลวขางหนาพึงเขาใจตาม

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 389

ทํานองพระบาลีนั่นแล.
ในคํานี้วา สิ่งที่มอี ยูเปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี นี้ พึง
ทราบความอยางนี้วา ธรรมใดเปนอดีตนั่นแหละเปนสภาพที่มี แตสภาพ
ที่มีนั้นเปนอดีต ธรรมใดเปนปจจุบันและอนาคตเปนสภาพที่มีแตสภาพ
ที่มีนั้นไมเปนอดีต. ขอวา ดวยเหตุนั้นอดีตก็ไมเปนอดีต สิ่งที่ไม
ใชอดีตก็เปนอดีต อธิบายวา ดวยเหตุนั้น อดีตก็เปนสภาพที่ไมใช
อดีต แตสภาพที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต ดังนี้. แมในคําปุจฉาวาดวยอนาคต
และปจจุบันก็นัยนี้นั่นแหละ.
คําถามโดยชําระพระสูตรของปรวาทีวา ไมพึงกลาววา อดีต
มีอยู อนาคตมีอยูหรือ คําตอบรับรองเปนของสกวาที. การซักถาม
ของปรวาที อาศัยลัทธิของตนตามพระสูตรอีกวา ภิกษุทั้งหลาย
รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตปจจุบัน อันเปนภาย
ในก็ดี ภายนอกก็ดี เปนตน. ในนัยที่ ๒ เปนคําถามของสกวาที
คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําถามก็ดี คําปฏิเสธก็ดี คําตอบรับรอง
ก็ดี ในฐานะทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง คํานั้นใดวา การเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูใ นที่นนั้
เปนตน ที่ปรวาทีแสดงในสุดของพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวา ความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความอยาก ยังมีในกพฬีการาหาร ดังนี้เปนตนนั้น ก็เพื่อนํามา
อางประกอบคําวา อนาคตเปนสภาพที่มีอยู แตพระสูตรที่นํามาอางนั้น
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ไมสําเร็จซึ่งความที่อนาคตเปนสภาพที่มีอยู. จริงอยู พระสูตรที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวในที่นั้น หมายเอาธรรมอันบุคคลเจริญแลว เพราะ
ความที่เหตุทั้งหลายเปนสภาพถึงความสําเร็จแลว. นี้เปนการอธิบาย
พระสูตร. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นแล.
อรรถกถาสัพพมัตถีติวาทกถา จบ
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อตีตขันธาติกถา
[๓๘๙] ปรวาที อดีตเปนขันธ หรือ ?
สกวาที ถูกแลว.
ป. อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อดีตเปนอายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อดีตเปนธาตุ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๙๐] ป. อนาคตเปนขันธ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนอายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อนาคตเปนธาตุ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๙๑] ป. ปจจุบันเปนขันธ ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตเปนขันธ อดีตมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ปจจุบันเปนอายตนะ ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.

อดีตเปนอายตนะ อดีตมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ปจจุบันเปนธาตุ ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
อดีตเปนธาตุ อดีตมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ปจจุบนั เปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๙๒] ป. ปจจุบันเปนขันธ ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อนาคตเปนขันธ อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ปจจุบันเปนอายตนะ ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อนาคตเปนอายตนะ อนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ปจจุบันเปนธาตุ ปจจุบนั มีอยู หรือ ?
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ส.
ป.
ส.
ป.

ถูกแลว.
อนาคตเปนธาตุ อนาคตมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันมีอยู
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ อนาคตมีอยู
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๙๓] ป. อดีตเปนขันธ อดีตไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปจจุบันเปนขันธ ปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อดีตเปนอายตนะ อดีตไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปจจุบันเปนอายตนะ ปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. อดีตเปนธาตุ อดีตไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปจจุบันเปนธาตุ ปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
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ส.
ป.
ส.
ป.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ อดีตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันไม
มีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๔] ป. อนาคตเปนขันธ อนาคตไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปจจุบันขันธ ปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนอายตนะ ฯ ล ฯ อนาคตเปนธาตุ
ฯลฯ อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ อนาคต
ไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันไม
มีอยูหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๕] ป. รูปอดีตเปนขันธ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ ?
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ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. รูปอดีตเปนอายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีตเปนธาตุ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีต เปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๖] ป. รูปอนาคตเปนขันธ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอนาคตเปนอายตนะหรือ ฯลฯ รูปอนาคต
เปนธาตุหรือ ฯลฯ รูปอนาคตเปนขันธ ธาตุ
อายตนะ หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. รูปอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๓๙๗] ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตเปนขันธ รูปอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ รูปปจจุบันเปน
ธาตุ ฯลฯ รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ
รูปปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปอดีตมีอยู
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๘] ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปอนาคตเปนขันธ รูปอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ปจจุบันเปนอายตนะ ฯ ล ฯ รูปปจจุบันเปนธาตุ
ฯ ล ฯ รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ
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ส.
ป.
ส.
[๓๙๙] ป.
ส.
ป.
ส.
ป.

ส.
ป.
ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

รูปปจจุบันมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
รูปอนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปอนาคต
มีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
รูปอดีตเปนขันธ รูปอดีตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
รูปอดีตเปนอายตนะ ฯ ล ฯ รูปอดีตเปนธาตุ
ฯ ล ฯ รูปอดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูป
อดีตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบัน
ไมมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
รูปอนาคตเปนขันธ รูปอนาคตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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ป. รูปอนาคตเปนอายตนะ ฯ ล ฯ รูปอนาคตเปน
ธาตุ ฯ ล ฯ รูปอนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ
รูปอนาคตไมมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบัน
ไมมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๐๐] ป. เวทนาอดีต ฯ ล ฯ สัญญาอดีต ฯลฯ สังขารอดีต ฯลฯ วิญญาณอดีตเปนขันธ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. วิญญาณอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. วิญญาณอดีตเปนอายตนะ ฯ ล ฯ วิญญาณอดีต
เปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณอดีตเปนขันธ ธาตุ
อายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. วิญญาณอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๑] ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณ
อนาคตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเปน
ขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๐๒] ส. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ วิญญาณอดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณ
ปจจุบันเปนธาตุ ฯ ล ฯ วิญญาณปจจุบันเปน
ขันธ ธาตุ อายตนะวิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณ
อดีตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๔๐๓] ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ วิญญาณอนาคตมีอยู
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณ
ป. ปจจุบันเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณปจจุบันเปน
ขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันมีอยูหรือ
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๔] ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ วิญญาณอดีตไมมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณอดีตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอดีต
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ส.
ป.
ส.
[๔๐๕] ป.
ส.
ป.
ส.
ป.

ส.
ป.
ส.

เปนธาตุ ฯ ล ฯ วิญญาณอดีตเปนขันธ ธาตุ
อายตนะ วิญญาณอดีตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
วิญญาณปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
วิญญาณอนาคตเปนขันธ วิญญาณอนาคตไมมี
อยู หรือ ?
ถูกแลว.
วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันไมมี
อยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ ฯ ล ฯ วิญญาณ
อนาคตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเปนขันธ
ธาตุ อายตนะ วิญญาณอนาคตไมมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
วิญญาณปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๔๐๖] ส. ไมพึงกลาวา ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีต
และอนาคตเหลานี้ ไมมีอยูเลย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา ครรลองแหงชื่อ ครรลองแหงบัญญัติ
สามประการนี้ อันสมณพราหมณผูรทู ั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคย
ลบลาง ไมรงั เกียจอยู จักไมรังเกียจ มิไดคัดคาน ฯลฯ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีต
และอนาคตเหลานี้ ก็ไมมีอยูนะสิ.
[๔๐๗] ป. ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีตและอนาคต
เหลานี้ ไมมีอยูเลย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่งเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ฯลฯ
นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยาง
ใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ฯลฯ นี้เรียกวา วิญ-
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ญาณขันธ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ
ที่เปนอดีตและอนาคตเหลานี้ ไมมีอยูเลยนะสิ.
อตีตขันธาติกถา จบ

อรรถกถาอตีตังขันธาติอาทิกถา
วาดวยอดีตขันธเปนตน

๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องอดีตเปนขันธเปนตน. ในปญหานั้น คําถาม
วา " อดีตเปนขันธ " เปนตน เปนของปรวาทีผูปรารถนาซึ่งความ
มีอยูแหงขันธทั้งหลายอันเปนอดีตและอนาคต เพราะความไมเวนจาก
ความเปนขันธ เปนตน. คํารับรองวา ใช เปนของสกวาที เพราะ
ความที่ขันธเปนอดีตก็สงเคราะหเปนขันธ. คําถามของปรวาทีอีกวา
" อดีต (ขันธ) มีอยูหรือ ?". คําปฏิเสธเปนของสกวาที เพราะความ
ที่อดีตขันธ ทานปฏิเสธคําวามีอยู ดวยพระสูตรอันเปนครรลองแหง
ภาษา. ในคําถามวาดวย อายตนะ และ ธาตุ ก็ดี ในปญหาวาดวย
อนาคต ก็ดี ในปญหาแหง อนาคต โดยอนุโลมและปฏิโลมอันเทียบ
เคียงกับ ปจจุบัน ก็ดี ในปญหาวาดวยคําเปนตนวา รูปอดีตเปนขันธ
ก็ดี บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยอุบายนี้แล.
๑. บาลีเปนอตีตขันธาติกถา.
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อนึ่ง ในการชําระพระสูตร คําถามวา "ไมพึงกลาววา" เปน
ของสกวาที. บรรดาคําเหลานั้น คําวา " ขันธเปนตนเหลานี้ ไมมี
อยูเลยหรือ ?" อธิบายวา ธรรมทั้งหลายเหลานั้น ไมมีหรือ ? เมื่อ
ความเปนขันธเปนตนมีอยู ปรวาทีผูไมปรารถนาความไมมีแหงอดีตและ
อนาคตเหลานั้น จึงตอบรับรองวา ใช. ลําดับนั้น สกวาทีจึงนําพระสูตร
มา เพื่อชําระความที่ขันธอันเปนอดีตและอนาคตเหลานั้นเปนสภาพที่
ไมมีอยู. แมคําถามที่ ๒ ก็เปนของปรวาที. คํารับรองเปนของสกวาที.
การนําพระสูตรมาเปนของปรวาที. ก็การนําพระสูตรมานั้น ยอมสําเร็จ
ซึ่งความที่อดีตและอนาคตธรรมเหลานั้นเปนขันธเปนตน แตไมสําเร็จ
ซึ่งความที่ธรรมเหลานั้นวามีอยู ดังนี้ เพราะฉะนั้นแมปรวาทีนําพระสูตรมาแลว ก็ไมเปนเชนกับที่นํามานั่นแหละ ดังนี้แล.
อรรถกถาอตีตังขันธาติอาทิกถา จบ
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เอกัจจมัตถีติกถา
[๔๐๘] สกวาที อดีตมีอยู หรือ ?
ปรวาที อดีตบางอยางมีอยู อดีตบางอยางไมมีอยู.
ส. อดีตบางอยางดับไปแลว บางอยางยังไมดับไป
บางอยางปราศไปแลว บางอยางยังไมปราศไป บางอยางอัสดงคตแลว
บางอยางยังไมอัสดงคต บางอยางสาปสูญไปแลว บางอยางยังไมสาบสูญ
ไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๙] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต บางอยางมีอยู
บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๐] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีต บางอยางมีอยู
บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๔๑๑] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีต บางอยางมีอยู
บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๑๒] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อะไรมีอยู อะไรไมมีอยู ?
ป. ธรรมอันไมใหผลที่เปนอดีตมีอยู ธรรมอันให
ผลแลวที่อดีตไมอยู.
[๔๑๓] ส. ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๑๔] ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ธรรมอันไมมีวิบาก ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๑๕] ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมมีวิบาก ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๖] ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันยังไมใหผล ที่เปนอดีต ดับไปแลว
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มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ธรรมยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว
ก็ตองไมกลาววา ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลา
นั้นยังมีอยู.
[๔๑๗] ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ดับไปแลว
ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๑๘] ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรม
เหลานั้นไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันใหผลแลวสวนหนึ่ง ยังไมใหผลสวน
หนึ่งที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้น บางสวนมีอยู บางสวนไม
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๔๑๙] ป. ไมพึงกลาววา ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว
ธรรมเหลานั้นมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ยังจักใหผลมิใช
หรือ ?
ป. หากวา ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ยังจัก
ใหผล ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ธรรมอันยังไมใหผลลวงไป
แลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู.
ส. ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานั้น
ชื่อวา มีอยู เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผล
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมที่เปนปจจุบัน ก็ชื่อวาไมมีอยู เพราะทํา
อธิบายวา จักดับไปดวย
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๒๐] ส. อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู.
ส. อนาคตบางอยางเกิดแลว บางอยางยังไมเกิด
บางอยางเกิดพรอมแลว บางอยางยังไมเกิดพรอมแลว บางอยางบังเกิด
แลว บางอยางยังไมบังเกิด บางอยางปรากฏแลว บางอยางยังไมปรากฏ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๒๑] ส. อนาคตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อุปปาทิธรรม (ธรรมจักเกิดขึ้น ) ที่เปนอนาคต
บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. อนาคตบางอยาง ฯล ฯ อนุปปาทิธรรม (ธรรม
จักไมเกิดขึ้น) ฯ ล ฯ
[๔๒๒] ส. อนาคตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อะไรมีอยู อะไรไมมีอยู ?
ป. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู อนุปปาทิธรรม
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ที่เปนอนาคตไมมีอยู.
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต ยังไมเกิดมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ก็
ตองไมกลาววา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู.
[๔๒๓] ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกดิ ธรรม
เหลานั้นมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ธรรม
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เหลานั้นมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนุปุปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ไมมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ไมมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๒๔] ป. ไมพงึ กลาววา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต จักบังเกิดขึ้นมิใช
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตจักบังเกิดขึ้น
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู.
[๔๒๕] ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต ชื่อวามีอยู เพราะ
ทําอธิบายวา จักบังเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายไววา จักบังเกิด
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ป.
ส.
ป.
ส.
ป.

ขึ้น หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายไววา จักบังเกิด
ขึ้น หรือ ?
ถูกแลว.
ธรรมที่เปนปจจุบัน ชื่อวาไมมีอยู เพราะทํา
อธิบายวา จักดับไป หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เอกัจจมัตถีติกถา จบ

อรรถกถาเอกัจจมัตถีติกถา
วาดวยบางอยางมีอยู
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องบางอยางมีอยู. ในปญหาเหลานั้น ชนเหลา
ใด ยอมสําคัญวาอดีตธรรมบางอยางมีอยู ดุจนิกายกัสสปกะทั้งหลาย
เพื่อทําลายลัทธิแหงชนเหลานั้น สกวาทีจึงถามวา "อดีตมีอยูหรือ"
คําวิสัชชนาวา "อดีตบางอยางมีอยู" เปนตน เปนของปรวาที.
พึงทราบความหมายแหงคําวิสัชชนาของปรวาทีนั้นวา วิปากธรรมอันยัง
ไมใหผลมีอยู วิปากธรรมที่ใหผลแลวไมมีอยู. คําซักถามวา "อดีต
บางอยางดับไปแลว" เปนของสกวาที.
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อธิบายเนื้อความแหงปญหานั้นวา ถาวา อดีตธรรมบางอยางมี
บางอยางไมมีตามลัทธิของทานไซร ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู
อดีตธรรมบางอยางที่ดับไป และอดีตธรรมบางอยางที่ยังไมดับไป ก็จะ
ปรากฏวาตั้งอยูเหมือนกัน. แมในคําทั้งหลาย คําวา " บางอยาง
ปราศจากไปแลว " ก็นัยนี้เหมือนกัน. คํานี้วา "ธรรมอันยังไม
ใหผลที่เปนอดีตบางอยาง" ทานสกวาทีกลาวเพื่อจะทวงวา ทานยอม
ตองการความมีอยูแหงวิปากที่ยังไมใหผลทั้งหลาย แตธรรมแมเหลานั้น
ก็เปนอดีตธรรมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นตามลัทธิของทาน อดีตธรรมบาง
อยางมีอยู ฉันใด ธรรมทั้งหลายแมเปนวิบากที่ยังไมใหผลบางอยางมีอยู
บางอยางไมมีอยู ฉันนัน้ หรือ. คําวา "ธรรมอันใหผลแลว" นี้
ทานกลาวเพื่อจะทวงดวยสามารถแหงวิบากธรรมที่ปรวาทีนั้น ปรารถนา
ความไมมีอยูแหงธรรมเหลานั้น คําวา " ไมมีวิบาก " นี้ ทานกลาว
เพื่อจะทวงดวยสามารถแหงความเปนอัพยากตะทั้งหลาย. คํารับรองดวย
คําปฏิเสธดวย ในอนุโลมและปฏิโลมทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบดวย
สามารถแหงราศีทั้ง ๓ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ธรรมคือวิบากอันใหผลแลวสวนหนึ่ง ยังไมใหผลสวนหนึ่งที่
เปนอดีต ธรรมเหลานั้น ทานเรียกวา วิบากที่ใหผลยังไมหมด. จริง
อยู ปฏิสนธิ เกิดแลวดวยธรรมใด ภวังคจิตก็ดี จุติจิตก็ดี ก็เปน
วิบากของกรรมนั้นนั่นแหละ. เพราะฉะนั้นวิบากนั้นตั้งแตปฏิสนธิจน
ถึงจุติ จึงชื่อวาเปนวิบากที่ยังใหผลไมหมด. ขอนี้ ทานกลาวหมายเอา
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ธรรมเชนนัน้ . คําถามวา " ธรรมเหลานั้นชื่อวา มีอยู เพราะทํา
อธิบายวา ยังจักใหผลหรือ ? " เปนของสกวาที. ธรรมทั้งหลายที่เปน
ไปโดยมาก ทานยอมกลาววา มีอยู แมแกบุคคลผูทรงธรรม แมแก
ผูหลับ ฉันใด คํารับรองของปรวาที หมายเอาความมีอยูแหงธรรม
เหลานั้น ดวยสามารถแหงโวหารของชาวโลก ฉันนั้น. ในปญหาที่ ๒
"ชื่อวา ปจจุบัน เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผลหรือ ?" คํารับรองเปนของปรวาที เพราะตั้งอยูในลัทธิวา ชื่อวา กรรมปจจัยอันหนึ่ง
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมพินาศไปมีอยูแกกรรมทั้งหลาย. แม
ในคําเปนตนวา " อนาคตมีอยูหรือ " สกวาทีกลาวหมายเอาธรรม
ทั้งหลายอันจักบังเกิดขึ้นวา บางอยางมีอยู. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง มี
เนื้อความตื้นทั้งนั้น เพราะมีนัยอันกลาวแลวในหนหลังแล.
อรรถกถาเอกัจจมัตถีติกถา จบ
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สติปฏฐานกถา
[๔๒๖] สกวาที ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ
เปนสัมมาสติ เปนสตสัมโพชฌงค เปนเอกายนมรรค เปนเหตุใหถึง
ความสิ้นไป เปนเหตุใหถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปน
อารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ไมเปนอารมณของ
คันถะ ไมเปนอารมณของโอฆะ ไมเปนอารมณของโยคะ ไมเปน
อารมณของนิวรณ ไมเปนอารมณของปรามาสะ ไมเปนอารมณของ
อุปาทาน ไมเปนอารมณของสังกิเลส ธรรมทัง้ ปวงเปนพุทธานุสสติ
เปนธรรมานุสสติ เปนสังฆานุสสติ เปนสีลานุสสติ เปนจาคานุสสติ
เปนเทวตานุสสติ เปนอานาปานสติ เปนมรณานุสสติ เปนกายคตาสติ
เปนอุปสมานุสสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลางอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๗] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. จักขายตนะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ
เปนสัมมาสติ เปนสติสมั โพชฌงค เปนเอกายนมรรค เปนเหตุใหถึง
ความสิ้นไป เปนเหตุใหถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปน
อารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณ
ของสังกิเลส จักขายตนะเปนพุทธานุสสติ เปนธัมมานุสสติ เปน
สังฆานุสสติ เปนสีลานุสสติ เปนจาคานุสสติ เปนเทวตานุสสติ เปน
อานาปานสติ เปนมรณานุสสติ เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตายตนะ ฯ ล ฯ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ ฯ ล ฯ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ฯ ล ฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อโนตตัปปะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติ
พละ เปนสัมมาสติ ฯ ล ฯ เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๘] ส. สติเปนสติปฏฐาน และสตินนั้ เปนสติ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน และจักขายตนะนั้น
เปนสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติเปนสติปฏฐาน และสตินั้นเปนสติ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ
เปนสติปฏฐาน และอโนตตัปปะนั้นเปนสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๙] ส. จักขายตนะ เปนสติปฏฐาน แตจักขายตนะนั้น
ไมเปนสติ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สติเปนสติปฏฐาน แตสตินั้นไมเปนสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปายตนะ ฯ ล ฯ
โผฏฐัพพายตนะ ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน
แตอโนตตัปปะนั้นไมเปนสติ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สติเปนสติปฏฐาน แตสตินั้นไมเปนสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 421

[๔๓๐] ป. ไมพงึ กลาววา ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได มิใชหรือ ?
ส. หากวาสติ ปรารภธรรมทั้งปวง ตั้งมั่นได ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน.
[๔๓๑] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได ฉะนั้น
ธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา สติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะผัสสะปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได ฉะนั้น
ธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา ผัสสปฏฐาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๒] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได ฉะนั้น
ธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา สติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะเวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ เจตนา ฯ ล ฯ
จิตปรารภธรรมทั้งปวง ตั้งมั่นได ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา จิตตปฏฐาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๓] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัตวทั้งปวงเปนผูตั้งสติมั่น เปนผูประกอบดวย
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สติ เปนผูมั่นคงดวยสติ สติเปนธรรมชาติเขาไปตั้งมั่นแกสัตวทั้งปวง
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๔] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชนเหลาใดไมไดบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นไมได
บริโภคอมตะ ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นได
บริโภคอมตะ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัตวทั้งปวงเจริญ ปฏิบัติ เสพ อบรมทําใหมาก
ซึ่งกายคตาสติ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๕] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นีม้ รรคเปนเอกายนะทางอันเอก เพื่อความบริสุทธิแ์ หง
สัตวทั้งหลาย เพื่อความกาวลวงซึ่งโสกะปริเทวะ เพื่อความสาปสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เครื่องออกไปจาก
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๓๕
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ทุกข เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน นี้คอื สติปฏฐานทั้ง ๔ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมทั้งปวงเปนเอกายมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๖] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รัตนะ ๗ ประการ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระเจาจักรพรรดิ ๗ ประการเปนไฉน จักรรัตนะ คือจักรแกว
ปรากฏ ๑ หัตถิรัตนะ คือชางแกว ปรากฏ ๑ อัสสรัตนะคือมาแกว
ปรากฏ ๑ มณีรัตนะ คือดวงมณีแลว ปรากฏ อิตถีรัตนะ
คือนางแกว ปรากฏ ๑ คหปฏิรัตนะ คือคหบดีแกว ปรากฏ ๑
ปริณายกรัตนะ คือขุนพลแกว ปรากฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รัตนะ ๗ ประการ เหลานี้ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระเจาจักรพรรดิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รัตนะคือโพชฌงค ๗ ประการ ยอม
ปรากฏเพราะความปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
๗ ประการ เปนไฉน รัตนะคือสติสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะ
คือธรรมวิจยสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือวิริยสัมโพชฌงค
๑

๑. ม.ม. ๑๓/๑๓๒
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ปรากฏ ๑ รัตนะคือปติสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือปสสัทธิ
สัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะ
คืออุเบกขาสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย รัตนะคือ
โพชฌงค ๗ ประการเหลานี้ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมทั้งปวงเปนรัตนะคือสติสัมโพชฌงคปรากฏ
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสัมมัปปธาน ฯ ล ฯ เปน
อิทธิบาท ฯลฯ เปนอินทีย ฯ ล ฯ เปนพละ ฯ ล ฯ เปนสัมโพชฌงค
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
สติปฏฐานกถา จบ
๑

๑. ส. มหา. ๑๙/๕๐๕,๕๐๖
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อรรถกถาสติปฏฐานกถา
วาดวยสติปฏฐาน
บัดนี้ ชื่อวาเรื่องสติปฏฐาน. ในเรื่องนั้น ลัทธิแหงชนเหลาใด
วา ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน เพราะถือเอาธรรมทั้งหลายมีกาย
เปนตนเปนอารมณดวยสติ โดยนัยทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสติปฏฐานสังยุตวา จตุนฺน สติปฏานาน ภิกขฺ เว สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ เทสิสฺสามิ ดังนี้ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
เหตุเกิดขึ้น และความดับไปแหงสติปฏฐานทั้ง ๔ ดุจลัทธินกิ ายอันธกะ
ทั้งหลายในขณะนี้. นิกายเหลานี้ คือ ปุพพเสลิยะ อปรเสลิยะ ราชคิริยะ
และสิทธัตถิกะทั้งหลายเหลานี้ ชื่อวา นิกายอันธกะซึ่งเปนนิกายที่เกิดขึ้น
ในภายหลัง. คําถามเพื่อตําหนิลัทธิแหงชนเหลานั้นเปนของสกวาที
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยคําวาสติปฏฐาน ดังนี้:ชื่อวา ปฏฐาน เพราะอรรถวา ยอมตั้งมั่นในธรรมทัง้ หลาย
มีกายเปนตน ถามวาอะไรยอมตั้งขึ้น ตอบวา สติ. การตั้งมั่นแหงสติ
ทั้งหลายแมมีสติเปนอารมณก็ยอมตั้งมั่นดวยอรรถนี้วา สติยา ปฏานา สติปฏานา แปลวา การตั้งมั่นแหงสติชื่อวาสติปฏฐาน
เพราะฉะนั้น การตั้งมั่นแหงสติเหลานั้นจึงชื่อวา ปฏฐาน ถามวา
ปฏฐานอะไรยอมตั้งมั่น ตอบวา สติยอมตั้งมั่น. ปฏฐาน คือสติชื่อวา
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สติปฏฐาน ยอมไดดวยอรรถวา สติยา ว ปฏานา สติปฏานา
แปลวา ปฏฐาน คือ สติ ชื่อวา สติปฏฐาน นี้ เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น วาทะแมทั้ง ๒ คือวาทะของสกวาทีและปรวาที ยอมถูกตอง
โดยปริยาย.
อนึ่ง ชนเหลาใดละปริยายนี้แลวยอมกลาววา ธรรมทั้งปวง
เปนสติปฏฐาน โดยสวนเดียวเทานั้น คําถามของสกวาทีหมายถึงชน
เหลานั้น คําตอบรับรองดวยสามารถแหงอารมณเปนของปรวาที. แต
เมื่อสกวาทีซักวา ธรรมทั้งปวงเปนสติ เปนตน ปรวาทีก็ตอบ
ปฏิเสธเพราะความที่ธรรมทั้งปวงไมเปนสติทั้งหมด.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา ขยคามี เปนเหตุใหถึงความสิ้น
ไป เปนตน เปนชื่อพิเศษแหงมรรค จริงอยู เอกายนมรรคชื่อวา
ขยคามี เพราะอรรถวา บรรลุพระนิพพานอันเปนเหตุสิ้นไปแหงกิเลส
ทั้งหลาย. ชื่อวา โพธคามี เปนเหตุใหถึงการตรัสรูเพราะอรรถวา
ถึงการตรัสรูส ัจจะ ๔. ชือ่ วา อปจยคามี เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน
เพราะอรรถวา ถึงการทําลายวัฏฏะ. สกวาทีถามดวยบทเหลานี้โดยหมาย
เอาอยางนี้วา ธรรมทั้งปวงเปนเอกายนมรรคมีอยูตามลัทธิของทาน
อยางนี้หรือ คําทั้งหลายแมมีคําวา ธรรมอันไมเปนอารมณของ
อาสวะ อันไมเปนอารมณของสังโยชน เปนตน สกวาทีกลาวเพื่อ
ตองการถามโดยความเปนโลกุตตระ. คําทั้งหลายวา พุทธานุสสติ
เปนตน ทานกลาวโดยคําที่แยกประเภท จากโลกุตตระ. คําเปนตนวา
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จักขายตนะ เปนสติปฏฐาน ทานกลาวดวยสามารถแหงคําถาม
อันเปนประเภทแหงธรรมทั้งปวง. ในปญหาทั้งปวงแมเหลานั้น บัณฑิต
พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา คําตอบปฏิเสธมีอยู ดวยสามารถแหง
สติ คําตอบรับรองมีอยู ดวยสามารถแหงอารมณ. การชําระพระสูตร
มีเนื้อความงายทั้งนั้น ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาสติปฏฐานกถา จบ
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เหวัตถีติกถา
[๔๓๗] สกวาที อดีตมีอยู หรือ ?
ปรวาที มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะ
อยางนี้.
ส. มีอยูก็นั่นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ก็มีอยูนั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมี
อยูก็คืออรรถวามีอยู ความมีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก็คือ
ความมีอยู บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี
บัญญัติทั้ง ๒ นี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๘] ส. อนาคตมีอยู หรือ ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้.
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมีอยู
ก็คืออรรถวามีอยู ความมีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก็คือความ
มีอยู บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี บัญญัติ
ทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือน
กัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๓๙] ส. ปจจุบันมีอยู หรือ ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้.
ส. มีอยูกน็ ั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูกน็ ั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯ ล ฯ เสมอ
กัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๔๐] ป. อดีตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาระอยาง
นี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีโดยภาวะอยางไร.
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ป. อดีตมีอยูโดยภาวะวาอดีต อดีตไมมีอยูโดยภาวะ
วาอนาคต อดีตไมมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน.
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมี
อยูก็คืออรรถวามีอยู ความมีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก็คือ
ความมีอยู. บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี
วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอัน
เดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๔๑] ส. อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะ
อยางนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโดยภาวะ
อยางไร ?
ป. อนาคตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต อนาคตไมมีอยู
โดยภาวะวา อดีต อนาคตไมมีอยูโดยภาวะวา
ปจจุบัน.
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ส.
ป.
ส.
ป.
ส.

มีอยูกน็ ั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
มีอยูกน็ ั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ถูกแลว.
อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมี
อยูก็คืออรรถวามีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๒] ส. ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะ
อยางนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโดยภาวะอยางไร
ป. ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน ปจจุบันไมมีอยู
โดยภาวะวาอดีต ปจจุบันไมมีอยูโดยภาวะวา
อนาคต.
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูกอ็ ยางนั้นแหละ ไมมีอยูก็อยางนั่นแหละ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๔๓] ป. ไมพงึ กลาววา อดีตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมี
อยูโดยภาวะอยางนี้ อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยาง
นี้ ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. อดีตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต อดีตมีอยูโดยภาวะ
วาปจจุบัน อนาคตมีอยูโดยภาวะวาอดีต อนาคตมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน
ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาอดีต ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาอนาคต หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถาอยางนั้น อดีตก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมี
อยูโดยภาวะอยางนี้ อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมอี ยูโดยภาวะ
อยางนี้ ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ นะสิ
[๔๔๔] ส. รูปมีอยู หรือ ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้.
ส. มีอยูก็นั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูก็นั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมีอยู
ก็คืออรรถวามีอยู ความมีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก็คือความ
มีอยู บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี บัญญัติ
ทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือน
กัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ
วิญญาณมีอยู หรือ ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้.
ส. มีอยูกน็ ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอยูกน็ ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยู ก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯ ล ฯ เสมอ
กัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. รูปมีอยูโดยภาวะอยางนี้ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีโดยภาวะอยางไร ?
ป. รูปมีอยูโดยภาวะวารูป รูปไมมีอยูโดยภาวะวา
เวทนา ฯ ล ฯ รูปไมมีอยูโดยภาวะวาสัญญา ฯ ล ฯ รูปไมมอี ยูโดยภาวะ
วาสังขาร ฯ ล ฯ รูปไมมอี ยูโดยภาวะวาวิญญาณ.
ส. มีอยูกน็ ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ก็มีอยูน ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อรรถวามีอยูก็คือวาอรรถวาไมมีอยู ฯ ล ฯ เสมอ
กัน เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เวทนา ฯ ล ฯ สัญญา ฯ ล ฯ สังขาร ฯลฯ
ป. วิญญาณมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะ
อยางนี้ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโดยภาวะอยางไร ?
ป. วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาวิญญาณ วิญญาณไมมี
อยูโดยภาวะวารูป ฯ ล ฯ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯ ล ฯ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาสัญญา ฯ ล ฯ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาสังขาร.
ส. มีอยูกน็ ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
มีอยูกน็ ั่นแหละ ไมมีอยูก็นั่นแหละ หรือ ?
ถูกแลว.
อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯ ล ฯ เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๔๕] ป. ไมพงึ กลาววารูปมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยู
โดยภาวะอยางนี้ เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ
มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. รูปมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯ ล ฯ รูปมีอยูโ ดย
ภาวะวาสัญญา ฯลฯ รูปมีอยูโดยภาวะวาสังขาร ฯลฯ รูปมีอยูโดยภาวะ
วาวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูโดยภาวะวารูป วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯลฯ วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาสังขาร หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถาอยางนั้น รูปก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมี
อยูโดยภาวะอยางนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีอยูโดย
ภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ นะสิ.
เหวัตถีติกถา จบ
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อรรถกถาเหวัตถีติกถา
วาดวยมีอยูโดยภาวะอยางนี้
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องมีอยูโดยภาวะอยางนี้. ในเรื่องนั้น ลัทธิ
แหงชนเหลาใด ดุจลัทธินิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้ซึ่งมีประเภท
ตามที่กลาวมาแลววา ธรรมทั้งหลายอันตางดวยอดีตธรรมเปนตนแม
ทั้งปวงมีอยูดวยสามารถแหงธรรมมีรปู เปนตน หรือวาอดีตธรรมไมมีอยู
ดวยสามารถแหงอนาคตและปจจุบัน หรืออนาคต และปจจุบันไมมีอยู
ดวยสามารถแหงอดีตธรรมเปนตน เพราะฉะนั้น จึงวาสิ่งทั้งปวงนั้น
แหละอยางนี้มีอยู อยางนี้ไมมีอยู ดังนี้ สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น
จึงถามปรวาทีวา อดีตมีอยูหรือ คําวาวิสัชนาวา มีอยูโดย
ภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ เปนของปรวาที.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา เหว ทานแกวาไดแก เอว
แปลวา อยางนี้ หรือโดยภาวะอยางนี้ ลําดับนัน้ สกวาที่เมื่อจะถามวา
ถาอดีตธรรมอยางนี้มี อยางนี้ไมมีไซร ครั้นเมื่อมีความเปนอยางนั้นมี
อยู อดีตธรรมนั้นแหละชื่อวามีอยู อดีตธรรมนั้นแหละชื่อวาไมมีอยู
จึงกลาววา มีอยูก็อันนัน่ แหละ ไมมีอยูก็อันนั่นแหละ หรือ
ปรวาทีหมายเอาความมีอยูแหงธรรมเหลานั้นโดยสภาวะนั้นเทานั้น และ
หมายเอาความไมมีอยูแหงธรรมเหลานั้นโดยสภาวะนั้นเทานั้น จึงตอบ
ปฏิเสธ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบรับรองหมายเอาความมีอยูโดยสภาวะ
ของตน และความไมมีอยูโดยสภาวะอื่น. เบื้องหนาแตนี้ไป คําวา
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อรรถวามีอยูก ็คืออรรถวาไมมีอยู
อธิบายวา สกวาทีถามวา
ภาวะอันเปนของตนมีอยู ภาวะอันเปนของตนไมมีอยู ชื่อวายอมมี
หรือ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยอุบายนี้. ก็ในที่สุด
ปรวาทีจึงกลาวคําวา ถาอยางนั้น อดีตก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไม
มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ดังนี้ และคําเปนตนวา ถาอยางนั้น รูป
ก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ดังนี้ เพื่อให
ลัทธิตั้งไวแมก็จริง ถึงอยางนั้น ลัทธินั้นก็เปนลัทธิที่ตั้งอยูไมไดนั่น
แหละ เพราะเปนลัทธิที่ตั้งไวโดยปราศจากโยนิโสมนสิการ ดังนี้แล.
อรรถกถาเหวัตถีติกถา จบ

รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ อื
๑. ปุคคลกถา ๒. ปริหานิกถา ๓. พรหมจริยกถา
๔. โอธิโสกถา ๕. ชหติกถา ๖. สัพพมัตถีติกถา ๗. อตีตขันธาติกถา
๘. เอกัจจมัตถิกถา ๙. สติปฏฐานกถา ๑๐. เหวัตถีติกถา
มหาวรรคที่ ๑ จบ
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วรรคที่ ๒
ปรูปหารกถา
[๔๔๖] สกวาที การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมี
อยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ
สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ
ของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๔๗] ส. ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ
สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ
ไมมีแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหง
กามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กาม
ฉันทนิวรณไมมีแกพระอรหันต ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคือ
อสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๔๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู และราคะ
กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะ
คือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ ของเขาก็ยังมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคือ อสุจิของ พระอรหันตมีอยู
และราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ
ของทานก็ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๙] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตยังมีอยู
แตราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ
ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู แตราคะ
กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯ ล ฯ กามฉันทนิวรณ ไมมี
แกเขา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๐] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โดยอรรถาธิบายอยางไร ?
ป. โดยอรรถาธิบายวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร
นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต.
[๔๕๑] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิ ของเทวดาผูนับเนื่อง
ในหมูมารมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๕๒] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดาผูนับเนื่อง
ในหมูมาร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดา
ผูนับเนื่องในหมูมาร ก็ตองไมกลาววา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนํา
เขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต.
[๔๕๓] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะ คืออสุจิแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะ คืออสุจิแกตนได นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกคนอื่น ๆ
ได และนําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกบุคคลนั้นได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ
[๔๕๔] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะคืออสุจิแกตนก็ไมได แกคนอื่น ๆ ก็ไมได แกบุคคลนั้นก็ไมได
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่ง
การปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนไมได แกคนอื่น ๆ ก็ไมได แกบุคคลนั้น
ก็ไมได ก็ตองไมกลาววา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไป ซึ่งการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต.
[๔๕๕ ] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. นําเขาไปทางชุมขน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๖] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะ คืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะเหตุไร ?
ป. เพราะจะยังทานใหตกอยูในความสงสัย.
ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๕๗] ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระ-
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ธรรม ความสงสัยในพระสงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยใน
สวนเบื้องตน ความสงสัยสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในสวนเบื้องตน
และสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ ธรรม
นี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้นของพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๕๘] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระสงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยใน
สวนเบื้องตน ความสงสัยในสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในสวนเบื้อง
ตนและสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ความสงสัยในพระศาสดา ฯล ฯ ความ
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึง
เกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต ก็ตองไมกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู.
[๔๕๙] ส. ความสงสัยของปุถุชนยังมีอยู และความสงสัย
ในพระศาสดา ฯ ล ฯ ความสงสัยปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาก็ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู และความ
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สงสัยในพระศาสดา ฯ ล ฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทานก็ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู แตความ
สงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทานไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู แตความสงสัยใน
พระศาสดา ฯ ล ฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู แตความสงสัยใน
พระศาสดา ฯ ล ฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาไมมี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๑] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตเปนผล
ของอะไร ?
ป. เปนผลของการกิน การดื่ม การเคี้ยง การลิม้
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ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปน
ผลของการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิม้
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว
ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะคืออสุจิของชนเหลานั้นทุกจําพวกเทียวยังมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๒] ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว
ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะคืออสุจิของชนเหลานั้นทุกจําพวกเทียวยังมีอยู
หรือ ?
ส. พวกทารก ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู
การปลอยสุกกะคืออสุจิของทารกมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๓] ส. พวกบัณเฑาะก ยังกิน ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู
การปลอยสุกกะคืออสุจิของบัณเฑาะกมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๔] ส. พวกเทวดา ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู
การปลอยสุกกะคืออสุจิของพวกเทวดามีอยู หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๕] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผล
ของการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความประสงคของทานมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๖] ส. อุจจาระ ปสสาวะ ของพระอรหันตเปนผลของ
การกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ความ
ประสงคของทานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตเปนผล
ของการกิน การดืม่ การเคี้ยว การลิ้ม ความ
ประสงคของทานมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๗] ส. การปลอยสุกกะคือ อสุจิของพระอรหันตเปนผล
ของการกิน การดืม่ การเคี้ยว การลิ้ม แต
ความประสงคไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อุจจาระ ปสสาวะ ของพระอรหันตเปนผลของ
การกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม แตความ
ประสงคไมมีแกทาน หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตพึงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมใหเกิด พึงนอนที่นอนอันเบียดเสียดดวยบุตร พึงใชผากาสิก
พัสตรและจุณจันทน พึงทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล พึง
ยินดีทองเงิน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๖๙] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู ปุถุชน
พึงเสพเมถุนธรรม ยังเมถุนธรรมใหเกิด ฯลฯ
พึงยินดีทองเงิน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
พระอรหันตพึงเสพเมถุนธรรม ยังเมถุนธรรมใหเกิด ฯ ล ฯ พึงยินดี
ทองเงิน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๗๐] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู แต
พระอรหันตจะพึงเสพเมถุนธรรม จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกิด ฯ ล ฯ
จะพึงยินดีทองเงิน ก็หามิไดเลย หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู แต
ปุถุชนจะพึงเสพเมถุนธรรม จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกิด จะพึงนอนที่
นอนอันเบียดเสียดดวยบุตร จะพึงใชผากาสิกพัสตรและจุณจันทร จะ
พึงทัดทรงดอกไมของหอมเละเครื่องลูบไล จะพึงยินดีทองเงิน ก็หา
มิไดเลย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๗๑] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมี
อันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ไมตองกลาววา การปลอย
สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๗๒] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. โทสะ ฯ ล ฯ โมหะ มานะทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯ ล ฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันตละขาด
แลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดใน
ภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววาการปลอย
สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๗๓] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?.
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลวเพื่อละขาดซึ่ง
ราคะ มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว เพื่อ
ละขาดซึ่งราคะ ก็ตองไมกลาววา การปลอย
สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๙๔] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังสติปฏฐานใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยัง
สัมมัปปธานใหเกิดแลว ยังอิทธิบาทใหเกิดแลว ยังอินทรียใหเกิดแลว
ยังพละใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลวเพื่อละขาดซึ่งราคะ
มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว
เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ตอ งไมกลาววาการปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๗๕] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพือ่ ละขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งโมหะ
ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว
เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิ
ของพระอรหันต มีอยู.
[๔๗๖] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว
มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ มีลิ่ม
อันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผู
ไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะ แลว วางภาระแลว หมด
เครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว
ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยงิ่ ซึ่งธรรม
ที่ควรรูยิ่งแลว ไดกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควร
ละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว มิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ
โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต
มีอยู ?
[๔๗๗] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตยังมีอยู
ป. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตผูฉลาด
ในธรรม ของตนผูปญญาวิมุตมีอยู การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแก
พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ผูอุภโตภาควิมุต.
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ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต ผูฉลาด
ในธรรมของตนมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต ผูฉลาด
ในธรรมอื่นมีอยู หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๗๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกพระอรหันต ผู
ฉลาดในธรรมอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกพระอรหันต ผู
ฉลาดในธรรมของตน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๗๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
ราคะแลว แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแลว
แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๔๘๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดโทสะ
แลวละขาดโมหะแลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว แตการปลอย
สุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดอโนตตัปปะแลว แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังมรรคให
เกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯ ล ฯ
เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโมหะ ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ยังโพชฌงคให
เกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจงแลว แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นเปนผูปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว
แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดแลว และ
การปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ
แลว และการปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดโทสะแลว
ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว และการปลอยสุกกะ
คืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละอโนตตัปปะแลว และการปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯ ล ฯ เพื่อ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 454

ละขาดซึ่งโทสะ เพื่อละขาดซึ่งโมหะ ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และการปลอย
สุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และการปลอยสุกกะคืออสุจิไม
มีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะ ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และ
การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจงแลว และการปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๘๗] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู หรือ
ป ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใด เปนปุถุชน ถึงพรอมดวยศีล มีสติ-
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สัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับ อสุจิของภิกษุเหลานั้น ยอม
ไมเคลื่อน แมฤๅษีนอกศาสนาเหลาใด เปนผูปราศจากราคะ
ในกามแลว อสุจิของพวกฤาษีเหลานั้น ก็หาเคลือ่ นไม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่อสุจิของพระอรหันตจะพึงเคลื่อนนี้ มิใช
ฐานะ มิใชโอกาสที่จะเปนไปได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงไมกลาววา การปลอยสุกกะ
คืออสุจิของพระอรหันตมีอยู.
[๔๘๘] ป. ไมพงึ กลาววา มีการนําเขาไปสูแหงผูอื่นแกพระอรหันต หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑาต เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระอรหันต มิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระอรหันต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา มีการนําปจจัยเขาไปแหงผูอื่นแกพระอรหันต หรือ ?
[๔๘๙] ส. เพราะผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระอรหันต ฉะนั้น จึงมีการนํา
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เขาไปแหงผูอื่น แกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูอื่นพึงนําเขาไป ซึ่งโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตผล แกพระอรหันต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปรูปหารกถา จบ

อรรกถาปรูปหารกถา
วาดวยผูอื่นนํามาให
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องผูอื่นนํามาให. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดยอม
สําคัญวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนอมนํานาสุกกะ คือน้ําอสุจิเขา
ไปแกพระอรหันตได เพราะเห็นการสละน้ําสุกกะ คืออสุจิของชน
ทั้งหลายผูปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันต ผูหลอกลวง ผูเยอหยิ่ง ผู
สําคัญในธรรมอันตนไมบรรลุวาบรรลุแลว หรือผูปฏิบัติอยูเพื่อความ
เปนพระอรหันต ดุจนิกายปุพพเสลิยะ และอปรเสลิยะทั้งหลายใน
ขณะนี้ สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้นจึงถามปรวาทีวา การปลอยสุกกะ
คืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ คําตอบรับรองเปนของปรวาที.
บัดนี้ ชื่อวาการปลอยน้ําสุกกะ ยอมมีเพราะราคะเปนสมุฏฐาน
เหตุใด เพราะเหตุนั้น สกวาทีจึงเริ่มซักถามวา ราคะของพระ
อรหันตมีอยูห รือ เนื้อความนั้นแมทั้งปวงมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
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ในปญหาวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูม ารนําเขาไปซึ่งการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนได เปนตน ความวา ขึ้นชื่อวาการ
ปลอยน้ําสุกกะของเทวดาเหลานั้นยอมไมมี ทัง้ เทวดาเหลานั้นถือเอา
น้ําสุกกะของชนแมเหลาอื่นแลวนอมนําเขาไปก็ไมมี ทั้งน้ําสุกกะของ
พระอรหันตนั้นแหละก็ไมมี เหตุใด เพราะเหตุนั้น ปรวาทีจึงปฏิเสธ
วา ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ในปญหาวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูม ารนําเขาไปซึ่งการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิแตตนก็ไมมี ความวา ปรวาทีนั้นยอมตอบ
รับรองเพราะลัทธิวา ก็เทวดานิรมิตแลวก็นําเขาไป ในปญหาวา
นําเขาไปทางขุมขนหรือ ปรวาทีปฏิเสธ เพราะเห็นวาไมมีการ
นําเขาไปตามรูขนทั้งหลาย เหมือนการนําเนยใสและน้ํามันทั้งหลาย ฯ
คําวา "หนฺท หิ" เปนนิบาตลงในอรรถที่เปนไปดวยอํานาจพิเศษ.
อธิบายวา พวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูมารคิดวา เราจักถือเอาความ
สงสัยอยางนี้วา ทานเปนพระอรหันต หรือมิใชพระอรหันตหนอ
แลวนําเขาไปทําใหเปนไปในอํานาจพิเศษอยางนี้. ถูกสกวาทีถามวา
ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยูหรือ ? ปรวาที หมายเอาความ
สงสัยมีวัตถุ ๘ ประการ จึงตอบปฏิเสธ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบรับรอง
เพราะหมายเอาไมมีการตกลงใจคือไมรูในนามและโคตรเปนตนแหงหญิงและชายเปนตน.
คําวา ความประสงคของทานยังมีอยูหรือ ความวา
สกวาทียอมถามวา โอกาสอันเปนที่ตั้งอยูแหงน้ําสุกกะนั้นมีอยู ราวกะ
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โอกาสเปนที่ตั้งอยูแหงอุจจาระ ปสสาวะ หรือ ?
คําวา ผูฉลาดในธรรมของตน ไดแก ผูฉลาดในสักวา
ธรรมอันเปนพระอรหันตของตนเทานั้น ขอนี้ทานหมายเอาพระอรหันต
ผูหลุดพนดวยปญญาจึงกลาวเชนนั้น. คําวา ผูฉ ลาดในธรรมอื่น
ไดแก ผูฉลาดแมในธรรมอันเปนสมาบัติ ๘ อื่นนอกจากพระสัทธรรม
ขอนี้ ทานหมายเอาพระอรหันตผูอุภโตภาควิมุติจึงกลาวอยางนั้น. คําที่
เหลือในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบโดยทํานองที่กลาวแลวในพระบาลีนั่นแหละ
ดังนี้แล.
อรรถกถาปรูปหารกถา จบ
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อัญญาณกถา
[๔๙๐] สกวาที ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ป. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัย
คืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา
ของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๑] ส. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัย
คืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา
ไมมีแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคือ
อวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยฏุ ฐานคือวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา
นิวรณคืออวิชชา ไมมีแกพระอรหันต ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของ
พระอรหันตมีอยู.
[๔๙๒] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และอวิชชา โอฆะ
คืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา
สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ของเขาก็มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู และอวิชชา
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โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยฏุ ฐานคือ
อวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ของทานก็มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๓] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู แตอวิชชา โอฆะ
คืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฎฐานคืออวิชชา
สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตอวิชชา โอฆะคือ
อวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา
สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ไมมีแกเขา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๔] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต อันความไมรูครอบงํา พึงฆาสัตว
พึงลักทรัพย พึงพูดเท็จ พึงพูดสอเสียด พึงพูดเพอเจอ พึงตัดชอง
ยองเบา พึงปลนตลอดบาน พึงปลนเฉพาะหลังคาเรือน พึงซุมดักที่
ทางเปลี่ยว พึงคบหาทาระของผูอื่น พึงฆาชาวบาน พึงฆาชาวนิคม
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๕] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และปุถุชนอันความ
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ไมรูครอบงํา พึงฆาสัตว พึงลักทรัพย ฯ ลฯ พึงฆาชาวบาน พึงฆา
ชาวนิคม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู และพระอรหันต
อันความไมรูครอบงํา พึงฆาสัตว พึงลักทรัพย ฯ ล ฯ พึงฆาชาวบาน
พึงฆาชาวนิคม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๖] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู แตพระอรหันต
จะไดถูกความไมรูครอบงํา ฆาสัตว ลักทรัพย ฯ ล ฯ ฆาชาวบาน
ฆาชาวนิคม ก็หาไม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนจะไดถูก
ความไมรูครอบงํา ฆาสัตว ลักทรัพย ฯ ล ฯ ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม
ก็หาไม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๗ ] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม
ความไมรูในพระสงฆ ความไมรูในสิกขา ความไมรูในสวนอนาคต
ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและในสวนอดีต
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ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้
จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๔๙๘] ส. ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม
ความไมรูในพระสงฆ ความไมรูในสิกขา ความไมรูในสวนอนาคต
ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต ความ
ไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึง
เกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ความไมรูในพระศาสดา ความไมรู
ในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ ฯ ล ฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแก
พระอรหันต ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู
[๔๙๙] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และความไมรูใน
พระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ ฯ ล ฯ
ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้
จึงเกิดขึ้น ของเขาก็มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู และความไมรู
ในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ ฯ ล ฯ
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ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้
จึงเกิดขึ้น ของทานก็มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๐๐] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู แตความไมรูใน
พระศาสดา ความไมรูในพระสงฆ ฯ ล ฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาท
ธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ ฯ ล ฯ ความ
ไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึง
เกิดขึ้น ไมมีแกเขา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๐๑] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําให
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนราก
ขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง
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ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลวก็ตองไมกลาววา ความไมรู
ของพระอรหันตมีอยู ฯ ล ฯ
ส. โทสะ ฯ ล ฯ โมหะ ฯ ล ฯ อโนตตัปปะ อัน
พระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน
ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
แลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววาความไมรู
ของพระอรหันตมีอยู.
[๕๐๒] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาพระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพือ่ ละ
ขาดซึ่งราคะก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๐๓] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาพระอรหันต ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
ขาดซึ่งอโนตตัปปะ ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๐๔] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาพระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา
ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๐๕ ] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ
ตนมีอยู แตความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น.
ส. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ
ตนมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น
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มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๐๖] ส. ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม
อื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม
ของตน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๐๗] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
ราคะแลว แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะ
แลว แตความไมรูของทานมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๐๘] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
โทสะแลว ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว แตความ
ไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดอโนตตัปปะแลว แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๐๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให
เกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ แตความ
ไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงคให
เกิดแลวเพื่อละขาดซึ่งราคะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๑๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรค
ใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ
เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ยังโพชฌงคให
เกิดแลวเพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๑๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
แลว แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
แลว แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๑๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะ
แลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
ราคะแลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๑๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะ
แลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
อโนตตัปปะแลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๑๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ยังมรรค
ใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพือ่ ละขาดซึ่งอโนตตัปปะ
และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังโพชฌงค
ใหเกิดแลวเพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๕๑๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูป ราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
แลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควร
ทําใหแจงแลว และความไมรูไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๖] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะ สําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู ไม
กลาวสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู ก็บุคคลรูอยูอยางไรเห็นอยูอยาง
ไร ความสิน้ อาสวะจึงมิได บุคคลรูอ ยูเห็นอยูวา อยางนี้รูป
อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนั้นเวทนา
ฯลฯ อยางนี้สัญญา ฯ ล ฯ อยางนี้สงั ขาร ฯ ล ฯ อยางนี้วิญญาณ
อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล ความ
สิ้นอาสวะจึงมิได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๒๖๐.
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ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๑๗] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะ สําหรับผูที่รอู ยูเห็นอยู ไม
กลาวสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู ก็บุคคลรูอยูอยางไรเห็นอยูอยาง
ไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคลรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกข นี้เหตุ
เกิดแหงทุกข นี้ธรรมเปนที่ดับแหงทุกข นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่
ดับแหงทุกข ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู.
[๕๑๘] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรดู วยปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสาํ รอก
๑

๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๕.
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ไมละซึ่งสิ่งทั้งปวง ยอมเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ตอเมื่อ
รูดวยปญญาอันยิ่งกําหนดรู สํารอกละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเปนผูควร
เพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๑๙] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา พรอมกับการ
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน ทานละธรรม ๓ ประการไดแลว
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ทีย่ ังมีอยูบาง
อยางใดอยางหนึ่ง ทานจึงพนจากอบายภูมิทั้ง ๔ และเปนผูไม
ควรทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๒๐] ส. ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๗๕.
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ส. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยใด ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝาเกิดขึ้นแกอริยสาวก
วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความ
ดับเปนธรรมดา ดังนี้ ในสมัยนั้น พรอมกับความเกิดขึ้นแหง
ทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชน ได ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู.
[๕๒๑] ป. ไมพงึ กลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของสตรีและ
บุรุษทั้งหลาย อาจไมรูทางและมิใชทาง อาจไมรูชื่อของหญาไม ตนไม
เจาปาทั้งหลายก็ได มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของ
สตรีและบุรษุ ทั้งหลาย อาจไมรูทางและมิใชทาง อาจไมรูชอื่ ของหญา
ไม และไมเจาปาก็ได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ความไมรู
ของพระอรหันตมีอยู.
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ส. เพราะพระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของ
สตรีและบุรษุ ทั้งหลาย อาจไมรูทางและมิใชทาง อาจไมรูจักชื่อของหญา
ไม และไมเจาปาก็ได ฉะนั้น ความไมรูของพระอรหันต จึงมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต อาจไมรูโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตผล ก็ไดหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อัญญาณกถา จบ
๑

๑. อรรถกถาทานอธิบายรวมทั้ง ๓ เรื่อง คือ เรื่องความไมรู เรื่องความ
สงสัย เรื่องการแนะนําของผูอื่นพรอมกันไป เพราะเนื้อเรื่องทั้ง ๓ นี้เปนทํานอง
เดียวกันทั้งสิ้น สําหรับเรื่องความไมรู กับเรื่องความสงสัย เหมือนกับเกือบ
ทั้งหมดตลอดถึงพระสูตรที่ยกมาอางดวย เพราะฉะนั้นสําหรับอภิธรรมจะคัดเฉพาะ
ความที่เหมือนกันออก สวนที่แปลกกันก็จะนํามาแสดงไวทั้งหมด แตอรรถกถา
ไมมีการตัดเนือ้ ความอะไร ๆ ออกเลย.
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กังขากถา
[๕๒๒] สกวาที ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน
วิจิกิจฉานิวรณ ของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๒๓] ส. วิจิกจิ ฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน
วิจิกิฉานิวรณ ของพระอรหันตไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของพระอรหันตไมมี ก็ตองไมกลาววา
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู.
[๕๒๔] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู และวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของเขาก็ยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู และวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของทานก็ยังมี
อยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๒๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู แตวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของทานไมมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู แตวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของเขาไมมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๒๖] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระสงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยใน
สวนอนาคต ความสงสัยในสวนอดีต ความสงสัยทั้งในสวนอนาคตและ
สวนอดีต ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปน
ปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๗] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระสงฆ ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันต
ไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัย
ในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันตไมมี ก็ตองไมกลาววา
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู.
[๕๒๘] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู และความสงสัยใน
พระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาก็ยังมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู และความ
สงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยใน
ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้เกิดขึ้น ของ
ทานก็ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๒๙] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู แตความสงสัย
ในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯ ล ฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทาน
ไมมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู แตความสงสัยใน
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พระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯ ลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาไมมี
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๓๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําให
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหเกิดขึ้นไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา ความ
สงสัยของพระอรหันตมีอยู.
[๕๓๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โทสะ ฯ ล ฯ โมหะ ฯ ล ฯ อโนตตัปปะ อัน
พระอรหันตละขาดแลว ฯ ล ฯ พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ ฯ ล ฯ ยัง
มรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนต-
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ตัปปะ ฯลฯ พระอรหันตเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ทําให
แจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ
โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาว
วา ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู.
[๕๓๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ
ตนมีอยู แตความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ .
ส. ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ
ตนมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๓] ส. ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม
อื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม
ของตน หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ
แลว แตความสงสัยของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแลว
แตความสงสัยของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๕ ] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดโทสะ
แลว ฯ ล ฯ ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯ ล ฯ
ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ
ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาด
ซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ หรือ ฯลฯ
[๕๓๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะโทสะโมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง
แลว แตความสงสัยของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจาก
ราคะโทสะโมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แต
ความสงสัยของทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๕๓๗] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแลว
และความสงสัยของทานก็ไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ
แลว และความสงสัยของทานก็ไมมี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๘] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดโทสะแลว
ฯ ล ฯ ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯ ล ฯ ยังมรรค
ใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯ ล ฯ
เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะหรือ ฯ ล ฯ
[๕๓๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และ
ความสงสัยของทานก็ไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว และความสงสัยของทานก็ไมมี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๔๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะสําหรับผูที่รอู ยูเห็นอยู ไม
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู. ก็บุคคลผูรูอยูอยางไรเห็นอยู
อยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคลผูรูอยูวา อยางนี้รูป ฯลฯ
อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรอู ยู
อยางนี้เห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะสําหรับผูที่รอู ยูเห็นอยู ไม
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู. ก็บุคคลผูรูอยูอยางไรเห็นอยู
อยางไร ความสิ้นอาสวะ จึงมีได บุคคลรูอยูวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมี
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๓.
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ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้น
อาสวะจึงมีได ดังนี้ เปนสูตรที่มีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรดู วยปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสํารอก ไมละซึง่ สิ่งทั้งปวง ยอมเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ตอ
เมื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง กําหนดรู สํารอก ละซึง่ สิ่งทั้งปวง จึง
เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๓] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๒

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๓.
๒. ขุ.อุ. ๒๕/๓๘,๓๙,๔๐
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ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา พรอมกับการ
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน ฯลฯ เปนผูไมควรเพื่อจะทําความ
ผิดสถานหนัก ๖ ประการ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๔] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝา เกิดขึ้น
แกอริยสาวกวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ ในสมัยนัน้ พรอมกับ
ความเกิดขึ้นแหงทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชนได ๓ ประการ
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา เมื่อใดแล
ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู เมือ่ นั้น
ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนนั้ ยอมวับหายไป เพราะมารู
ธรรมกับทั้งเหตุ.
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผู
มีความเพียรเพงอยู เมือ่ นั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น
ยอมวับหายไป เพราะไดรูถึงความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย.
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ
ผูมีความเพียรเพงอยู เมือ่ นั้น พราหมณนั้น ยอมกําจัดมารและ
เสนามารเสียได ดุจดวงอาทิตยอุทัยกําจัดมืด ยังอากาศใหสวาง
ฉะนั้น.
ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น ในประวัติ
ของตน หรือในประวัตขิ องผูอื่นไมวาอยางใด ผูมีความเพียร
ประพฤติพรหมจรรยเพงอยู ยอมละความสงสัยเหลานั้นไดหมด.
บุคคลเหลาใด ขามความสงสัยทั้งหลายเสียได
ในเมื่อคนทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู เปนผูไมมีความสงสัย ไม
ของขัด ทานที่ใหในบุคคลเหลานั้นมีผลมาก.
การประกาศธรรมในพระศาสนานี้ เปนเชนนี้
๑

๑

๑. ขุ.อุ. ๒๕/๑๒๓.
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บรรดาพระสาวกเหลานั้น องคไรหรือจะยังสงสัย ขาพเจาทั้งหลาย
ขอนมัสการพระพุทธเจาผูจอมคน ทรงขามพนหวงสังสารวัฏ
และทรงตัดความสงสัยเสียได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของ
พระอรหันตมีอยู.
[๕๔๖] ป. ไมพงึ กลาววา ความสงสัยของพระอรหันต ยัง
มีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันต อาจสงสัยในนามและโคตรของ
สตรีและบุรษุ อาจสงสัยในทางและมิใชทาง อาจสงสัยในชื่อของ หญา
ไม และตนไมเจาปาก็ได มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตอาจสงสัยในนามและโคตร
ของสตรีและบุรุษ อาจสงสัยในทางและมิใชทาง อาจสงสัย ในชื่อของ
หญา ไม และตนไมเจาปาก็ได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
ความสงสัยของพระอรหันต ยังมีอยู.
ส. เพราะพระอรหันต อาจสงสัยในนามและโคตร
ของสตรี และบุรุษ อาจสงสัยในทางมิใชทาง อาจสงสัยในชื่อของหญา
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๒๕.
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ไม และตนไมเจาปาก็ได ฉะนั้น ความสงสัยของพระอรหันตจึงยังมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต อาจสงสัยในโสดาปตติผล หรือ
ในสกทาคามิผล หรือในอนาคามิผล หรือใน
อรหัตผลก็ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
กังขากถา จบ
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ปรวิตารณากถา
[๕๔๗] สกวาที การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระอรหันตอันผูอื่นพึงนําไปได อันผูอื่นพึงจูง
ไปได อาศัยผูอื่น เกาะผูอื่น ไมรู ไมเห็น
หลง ไมรูตัว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๔๘] ส. พระอรหันตอันผูอื่นไมพึงนําไปได อันผูอ ื่นไม
พึงจูงไปได ไมอาศัยผูอื่น ไมเกาะผูอื่น รู
เห็น ไมหลง รูตัวอยู มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตอันผูอื่นไมพึงนําไปได อัน
ผูอื่นไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผูอื่น ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง รู
ตัวอยู ก็ตองไมกลาววา การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยัง
มีอยู
[๕๔๙] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถุชนมีอยู และเขา
ผูอื่นพึงนําไปได อันผูอื่นพึงจูงไปได อาศัยผูอื่น เกาะผูอื่น ไมรู ไม
เห็น หลง ไมรูตัว หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู
และทานอันผูอื่นพึงนําไปได อันผูอนื่ พึงไปได อาศัยผูอื่น เกาะผูอื่น
ไมรู ไมเห็น หลง ไมรตู ัว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๐] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู แตทานอันผูอื่นไมพึงนําไปได อันผูอื่นไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผู
อื่น ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง รูต ัวอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับผูอื่นสําหรับปุถุชนมี
อยู แตเขาอันผูอื่นไมพึงนําไปได อันผูอื่นไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผูอื่น
ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง รูตัวอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๕๑] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา ในสวนอนาคต ในสวนอดีต
ทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๕๒] ส. การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ใน
พระธรรม ฯ ล ฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย
ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต ก็ตอ งไมกลาววา การแนะนํา
ของผูอื่นสําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๕๓] ส. การแนะนําผูอื่น สําหรับปุถชุ นมีอยู และการ
แนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯ ล ฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น สําหรับปุถุชน
นั้นก็มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู และการแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึงเกิดขึ้น
สําหรับพระอรหันตนั้น ก็ยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๔] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู แตการแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯ ล ฯ ใน
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ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไม
มีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถุชนมีอยู แตการ
แนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกเขา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๕๕] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้น
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําให
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหเกิดขึ้นไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา การ
แนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตมีอยู ฯลฯ โทสะ ฯลฯ โมหะ
ฯ ล ฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันตละขาดแลว ฯ ล ฯ มิใชหรือ ?
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[๕๕๖] ส. พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใชหรือ ?
[๕๕๗] ส. พระอรหันต เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ
โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาว
วา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๕๘] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู หรือ ?
ป. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตผูฉลาด
ในธรรมของตนยังมีอยู แตการแนะนําของผูอื่นไมมีแกพระอรหันตผู
ฉลาดในธรรมอื่น.
ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตผูฉลาด
ในธรรมของตนยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตผูฉลาด
ในธรรมอื่นยังมีอยู หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๕๙] ส. การแนะนําของผูอื่น ไมมแี กพระอรหันตผู
ฉลาดในธรรมอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การแนะนําของผูอื่น ไมมแี กพระอรหันตผู
ฉลาดในธรรมของตน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
ราคะแลว แตการแนะนําของผูอื่นสําหรับทาน
ยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะ
แลว แตการแนะนําของผูอื่น สําหรับทานยัง
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
โทสะแลว ฯ ล ฯ ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละ
ขาดอโนตตัปปะแลว ฯ ล ฯ
[๕๖๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให
เกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยัง
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มรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ
ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ฯ ล ฯ
[๕๖๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจงแลว แตการแนะนําของผูอื่น สําหรับทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว
แตการแนะนําของผูอื่นสําหรับทานยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะ
แลว และการแนะนําของผูอื่น ก็ไมมีแกทาน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาด
ราคะแลว และการแนะนําของผูอื่นก็ไมมีแก
ทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะ
แลว ฯ ล ฯ ละขาดโมหะแลว ฯ ล ฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯ ล ฯ
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[๕๖๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ เพื่อละชาดซึ่งราคะ ฯ ล ฯ
ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ
ฯ ล ฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ฯ ล ฯ
[๕๖๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว
และการแนะนําของผูอื่นก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผู
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯ ล ฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงแลว และการแนะนําของผูอื่นก็ไมมีแกทาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๗] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมี
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะสําหรับผูที่รอู ยูเห็นอยู ไมได
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยางไร ความสิ้นอาสนะจึงมีได บุคคลรูอยู เห็นอยูวา อยางนี้
รูป ฯ ล ฯ อยางนี้ ความดับแหงวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล ความสิน้ อาสวะจึงมีได
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๖๘] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะสําหรับผูที่รอู ยูเห็นอยู ไมได
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคลรูเห็นอยูวา นี้ทุกข ฯ ล ฯ
นี้เหตุเกิดแหงทุกข ฯ ล ฯ นี้ธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ฯ ล ฯ นี้
ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ดังนี้ ความสิน้ อาสวะจึงมีได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล ความ
สิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
๑

๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๓.
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[๕๖๙] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรดู วยปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสาํ รอก ไมละ ซึ่งสิ่งทั้งปวง ยอมเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข
ตอเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่งกําหนดรู สํารอก ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึง
เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๗๐] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา พรอมกับการ
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน ฯลฯ เปนผูไมควรเพื่อจะทําความ
ผิดสถานหนัก ๖ ประการ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๓.
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ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๗๑] ส. การนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝาเกิดขึ้น
แกอริยสาวกกวาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิง่ นั้น
ทั้งหมด มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ ในสมัยนั้น พรอมกับ
ความเกิดขึ้นแหงทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชนได ๓ ประการ
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู.
[๕๗๒] ส. การแนะนําของผูอื่น สําหรับ พระอรหันตยังมีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนโธตกะ
เราจักไมอุตสาหะเพื่อจะเปลื้องใคร ๆ ที่มีความสงสัยในโลก แต
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ทานเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอันประเสริฐ ก็ขามโอฆะนี้โดย
อาการอยางนี้ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู.
[๕๗๓] ป. ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ผูอื่นพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรีและบุรุษ
พึงแนะนําทางและมิใชทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปา แกพระอรหันต มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา ผูอื่นพึงแนะนํานามและโคตรของสตรี
และบุรุษ พึงแนะนําทางและมิใชทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม และ
ตนไมเจาปา แกพระอรหันต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การ
แนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู.
[๕๗๔] ส. เพราะผูอื่นพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรี
และบุรุษ พึงแนะนําทางและมิใชทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/ ๔๒๙.
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และตนไมเจาปา แกพระอรหันต ฉะนั้น การแนะนําของผูอื่นสําหรับ
พระอรหันตจึงยังมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูอื่นพึงแนะนําโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตผล แกพระอรหันต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปรวิตารณากถา จบ

อรรถกถาอัญญาณ กังขา ปรวิตรณกถา
วาดวยความไมรู ความสงสัย และการแนะนําของผูอ ื่น
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องทั้ง ๓ คือ เรื่องความไมรู ความสงสัย และ
การแนะนําของผูอื่น. ในเรื่องเหลานั้น ชนเหลาใดมีลัทธิ คือมีความ
เห็นผิด ดุจลัทธิของนิกาย ปุพพเสลิยะทั้งหลายในขณะนี้วา อัญญาณ คือความไมรูของพระอรหันตมีอยู เพราะไมมีญาณเกิดขึ้นในชื่อ
และโคตรเปนตน แหงชนทั้งหลายมีหญิงชาวเปนตนดวย, กังขา คือ
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู เพราะความไมมีสันนิษฐาน คือการ
ตกลงใจ ในเรื่องนั้นนั่นแหละดวย อนึ่ง ชนเหลาอื่นยอมแนะนํา ยอม
ประกาศ ยอมบอกเรื่องทั้งหลายแกพระอรหันตเหลานั้น เพราะเหตุนั้น
การแนะนําแกพระอรหันตเหลานั้นจึงมีอยู ดังนี้ คําถามในเรื่องแม
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ทั้ง ๓ ของสกวาที เพื่อทําลายลัทธิแหงชนเหลานั้น. คําตอบรับรอง
และคําปฏิเสธเปนของปรวาที. ในปญหาและคําวิสัชชนาแมทั้งปวง
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความตามพระบาลีที่มาแลวตามลําดับนั้น เทอญ.
อรรถกถาอัญญาณ กังขา และปรวิตรณกถา จบ
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วจีเภทกถา
[๕๗๕] สกวาที การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานในภพทั้งปวงมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๗๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานในกาลทั้งปวงมีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานทั้งปวงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๘] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจามีอยูในสมาบัติทั้งปวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๕๗๙] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การไหวกายของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๐] ส. การไหวกายไมมีแกผูเขาฌาน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาฌาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๑] ส. วาจาของผูเขาฌานมีอยู การเปลงวาจาก็มีอยู
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กายของผูเขาฌานมีอยู การไหวกายก็มีอยู
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๒] ส. กายของผูเขาฌานมีอยู แตการไหวกายไมมี
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วาจาของผูเขาฌานมีอยู แตการเปลงวาจาไมมี
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๘๓] ส. เมื่อรูวาทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูวาสมุทัย ยอมเปลงวาจาวาสมุทัย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๔] ส. เมื่อรูวาทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูวานิโรธ ยอมเปลงวาจาวานิโรธ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๕] ส. เมื่อรูวาทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูวามรรค ยอมเปลงวาจาวามรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๖] ส. เมื่อรูวาสมุทัย ก็ไมเปลงวาจาวาสมุทัย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูวาทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๗] ส. เมื่อรูวานิโรธ ก็ไมเปลงวาจาวานิโรธ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูว าทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๘๘] ส. เมื่อรูวามรรค ก็ไมเปลงวาจาวามรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อรูวาทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๘๙] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณ คือความรู มีอะไรเปนโคจร ?
ป. ญาณมีสัจจะเปนโคจร.
ส. โสตวิญญาณมีสัจจะเปนโคจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๐] ส. การเปลงวาจาของผูเขาญาณมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โสตวิญญาณมีอะไรเปนโคจร ?
ป. โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร.
ส. ญาณมีเสียงเปนโคจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๑] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู ญาณมีสัจจะ
เปนโคจร โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ญาณมีสจั จะเปนโคจร โสตวิญญาณมี
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เสียงเปนโคจร ก็ตองไมกลาววา การเปลงวาจา
ของผูเขาฌานมีอยู.
[๕๙๒] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู ญาณมีสัจจะ
เปนโคจร โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การประชุมแหงผัสสะ ๒ แหงเวทนา ๒ แหง
สัญญา ๒ แหงเจตนา ๒ แหงจิต ๒ เปนได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๓] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณมีอยู หรือ ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๔] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌาณมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณ
เปนอารมณ ฯ ล ฯ ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ ที่มวี าโยกสิณเปนอารมณ
ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ ที่มีปติกสิณเปนอารมณ ที่มีโลหิตกสิณเปน
อารมณ ที่มโี อทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ของผูเขาอากาสานัญจายตน-
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สมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯ ล ฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๕] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัตทิ ี่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา การ
เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.
[๕๙๖] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณ
เปนอารมณ ฯ ล ฯ ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯ ล ฯ ไมมีแกผูเขา
อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญนาสัญญายตนสมาบัติ หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ตองไมกลาววา การ
เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.
[๕๙๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเขาโลกิยสมาบัติมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๕๙๘] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌาน ที่เปนชั้น
โลกิยะ มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๘] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลาวาจาของผูทุติฌาน ฯลฯ ตติยฌาน
ฯ ล ฯ จตุตถฌาน ที่เปนโลกิยะมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๕๙๙] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ
ก็ตองไมกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌาน
มีอยู.
[๖๐๐] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่
เปนโลกิยะ ก็ตองไมกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.
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[๖๐๑] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน ฯ ล ฯ ตติยฌาน ฯ ล ฯ จตุตถฌาน ที่เปนโลกิยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาจตุตถฌานที่
เปนโลกิยะ ก็ตองไมกลาววา การเปลงวาจา
ของผูเขาฌานมีอยู.
[๖๐๒] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ
อยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะมี
อยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๓] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ฯ ล ฯ
ส. จตุตถฌานที่เปนโลกิยะ มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๔] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะ
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๕] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน
ฯ ล ฯ จตุตถฌานที่เปนโลกิยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ
มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาทุติยฌานที่เปนโลกุตตระ
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานเปนโลกุตตระมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาของผูเขาตติยฌาน ฯ ล ฯ จตุตถฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๘] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๐๙] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๑๐] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก วิจารวาเปน
วจีสังขาร คือธรรมชาติปรุงแตงวาจา และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌาน
ก็มีอยูมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก วิจาร วา
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เปนวจีสังขาร และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.
[๖๑๑] ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก วิจารวาเปน
วจีสังขาร และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู การเปลงวาจาของ
ผูเขาปฐมฌานนั้นจึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิตก วิจาร ของผูเขาปฐมฌาน ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณมีอยู การเปลงวาจาของผูนั้นจึงมีอยู
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๑๒] ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก วิจาร วาเปน
วจีสังขาร และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู การเปลงวาจาของ
ผูเขาปฐฌานนั้น จึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิตก วิจาร ของผูเขาปฐมฌานที่มีอาโปกสิณ
เปนอารมณ ฯ ล ฯ ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ ทีม่ ีวาโยกสิณเปนอารมณ
ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ ที่มีปตกสิณเปนอารมณ ที่มีโลหิตกสิณเปน
อารมณ ฯ ล ฯ ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ก็มีอยู การเปลงวาจาของ
ผูเขาปฐมฌานที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณนั้นก็มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๖๑๓] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีวิตกเปน
สมุฏฐาน และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยูมิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาจาวามีวิตก
เปนสมุฏฐาน และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานมีอยู.
[๖๑๔] ส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวา มีวิตก
เปนสมุฏฐาน และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ฉะนั้น การ
เปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้นจึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีสัญญาเปน
สมุฏฐาน และสัญญาของผูเขาทุติยฌานก็มีอยู วิตกวิจารของผูเขา
ทุติยฌานนั้นจึงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๑๕] ส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวา มีวิตก
เปนสมุฏฐาน และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ฉะนั้น การ
เปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้นจึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีปญญาเปน
สมุฏฐาน และสัญญาของผูเขาตติยฌาน ฯ ล ฯ จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯ ล ฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ก็มีอยู วิตกวิจารของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น จึงยัง
มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๑๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ
ดับแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปน
ธรรมชาติดับแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตอ งไมกลาววา การ
เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.
[๖๑๗] ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ
ดับไปแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น การเปลงวาจาของ
ผูนั้น ก็มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คําวา วิตกวิจารผูเ ขาทุติยฌานเปนธรรมชาติ
๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๒.
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ดับแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น วิตกวิจารของผูนั้น
ก็มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๑๘] ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ
ดับไปแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น การเปลงวาจาของผูนั้น
ก็มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา ปติของผูเขาตติยฌานเปนธรรมชาติ
ดับแลว ฯ ล ฯ อัสสาสะ ปสสาสะ ของผูเขาจตุตถฌานเปน
ธรรมชาติดับแลว รูปสัญญาของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ
เปนธรรมชาติดับแลว อากาสนัญจายตนสัญญาของผูเขาวิญญา
ณัญจายตนสมาบัติเปนธรรมชาติดับแลว วิญญาณัญจายตนสัญญา
ของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนธรรมชาติดับแลว อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปน
ธรรมชาติดับแลว สัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
เปนธรรมชาติดับแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น สัญญา
และเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นก็มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๒.
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[๖๑๙] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวาเปนขาศึกของ
ปฐมฌาน มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวา เปน
ขาศึกของปฐมฌาน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การเปลงวาจา
ของผูเขาฌานมีอยู.
[๖๒๐] ส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวา เปน
ขาศึกของปฐมฌาน ฉะนั้น การเปลงวาจาของ
ของผูเขาปฐมฌานจึงมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตกวิจารวา เปน
ขาศึกของทุติยฌาน ฯ ล ฯ ตรัสปติวาเปนขาศึกของตติยฌาน ตรัส
อัสสาสะปสสาสะวาเปนขาศึกของจตุตถฌาน ตรัสรูปสัญญาวาเปนขาศึก
ของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาวา
เปนขาศึกของผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ตรัสวิญญาณัญจายตนสัญญาวาเปนขาศึกของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ ตรัสอากิญจัญญายตนสัญญาวาเปนขาศึกของผูเขาเนวสัญญานาสูญญายตนสมาบัติ ฯ ล ฯ
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ตรัสสัญญาและเวทนาวา เปนขาศึกของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญา
และเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น จึงมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๑] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนอานนท
สาวกชื่ออภิภู ของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา สิขีสถิตอยูในพรหมโลก ไดประกาศกะหมื่นโลก
ธาตุดวยเสียงวา ทานทั้งหลายจงเริ่มตน จงบากบั่น จงประกอบ
ความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาของพระยามัจจุราช
ดุจกุญชรรื้อเรือนที่มุงบัง ดวยไมออ ฉะนั้น ดวยวา ผูที่ไม
ประมาทอยูในธรรมวินัยนี้ จักละชาติสงสารแลวทําที่สุดแหงทุกข
ได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น การเปลงวาจาของผูเขาฌานก็มีอยู
นะสิ.
วจีเภทกถา จบ
๑

๑. ส. สคา. ๑๕/๖๑๘.
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อรรถกถาวจีเภทกถา
วาดวยการเปลงวาจา
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการเปลงวาจา. ในปญหานั้น ชนเหลาใด
มีลัทธิคือความเห็นผิด ดุจนิกายทั้งหลาย มีกายปุพพเสลิยะ เปนตน
ในขณะนี้วา เมื่อบุคคลเขาปฐมฌานในขณะแหงโสดาปตติมรรคเกิด
เขายอมเปลงวาจาวา ทุกข ดังนี้ สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น จึงถามวา
การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยูหรือ คําตอบรับรอง เปนของ
ปรวาที เพราะตั้งอยูในลัทธิ. ถูกถามหมายเอาภพทั้ง ๓ ดวยคําวา ใน
ภพทั้งปวง อีก ปรวาทีปฏิเสธหมายเอาอรูปภพ. ถูกถามถึงกาลดวย
คําวา ในกาลทั้งปวง ปรวาทีปฏิเสธโดยหมายเอากาลเปนที่เขาฌาน
ทั้งปวงอื่นนอกจากการเขาฌานอันประกอบดวยปฐมฌานในขณะแหง
โสดาปตติมรรค. ถูกถามดวยคําวา ของผูเขาฌานทั้งปวง ปรวาที
ปฏิเสธหมายเอาผูเขาโลกียสมาบัติ. ถูกถามวา ในสมาบัตทิ ั้งปวง
หรือ ? ก็ตอบปฏิเสธหมายเอาโลกุตตรอันสัมปยุตดวยทุติยฌาน และ
โลกิยสมาบัติทั้งปวง ฯ คําวา การไหวกาย ไดแก กายวิญญัติ
คือการเคลื่อนไหวทางกาย อันเปนไปดวยสามารถแหงอิริยาบถทั้งหลาย
มีการกาวไปขางหนา เปนตน. สกวาทีนั้นยอมถามเพื่อทวงดวยคําวา
จิตเหลาใด ยอมยังวจีวิญญัติใหเกิดขึ้น จิตเหลานั้นนั้นแหละยอม
ยังกายวิญญัติใหเกิดขึ้นเชนกัน ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู เพราะ
เหตุไร แมการไหวกายจึงไมมี. ปรวาทีตอบปฏิเสธดวย ตอบรับรองดวย
ดวยสามารถแหงลัทธิ.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 518

บัดนี้ ทานกลาวปญหาทั้งหลาย มีคําวา เมื่อรูวาทุกข
เปนตน เพื่อทวงดวยคําวา ถาวาบุคคลนั้นยอมกลาววาจาในขณะแหง
มรรควา ทุกข ดังนีไ้ ซร เขาก็พึงกลาวแมซึ่งคําวา สมุทัย
เปนตน หรือวาถาเขายอมไมกลาวคํานั้นไซร เขาก็ไมพึงกลาวคําแม
นอกนี้ ดังนี้ ฝายปรวาทีตอบรับรองดวย ตอบปฏิเสธดวย ดวยสามารถ
แหงลัทธิของตน จริงอยู ลัทธิของเขาวา บุคคลเขาโลกุตตรปฐมฌาน
แลวยอมเห็นแจงซึ่งทุกขวาเปนทุกข ดังนี้.
คําวา ญาณ ไดแกสัจจญาณ อันเปนโลกุตตระ. คําวา
โสต ทานประสงคเอาโสตวิญญาณ อธิบายวา ยอมฟงเสียงนั้น
ดวยจิตใด.
คําวา การประชุมแหงผัสสะทั้ง ๒ ไดแก แหงโสตสัมผัส
และมโนสัมผัส. ขอวา ก็ตองไมกลาววา อธิบายวา ถาวาการ
เปลงวาจามีแกผูเขาฌานอยางใดอยางหนึ่งไซร ก็ตองไมกลาววา การ
เปลงวาจามีแกผูเขาฌานอยางใดอยางหนึ่งดวย คําที่เหลือในที่นี้ พรอม
ทั้งการชําระพระสูตรมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
อนึ่ง พระสูตรที่ปรวาทีนํามาในที่สุดแหงปญหาวา ดูกอน
อานนท สาวกชื่อวา อภิภู ของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา สุขี สถิตอยูในพรหมโลก ไดประกาศ
กะหมื่นโลกธาตุดวยเสียงวา ทานทั้งหลาย จงเริม่ ตน จงบากบั่น
จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาของ
พระยามัจจุราช ฯ ล ฯ
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ในพระสูตรนั้น การเปลงวาจานั้น ยอมเกิดขึ้นดวยจิตแหง
สมาบัติใด แมกายเภทคือการไหวกายก็ยอมเกิดขึ้นดวยจิตแหงสมาบัติ
นั้นนั่นแหละ แตจิตที่ทําใหวจีวิญญัติและกายวิญญัติเกิดนั้น ไมใช
ปฐมฌานจิตที่เปนโลกุตตระ เพราะฉะนั้น พระสูตรที่ปรวาทีนํามานั้น
จึงไมสําเร็จประโยชน ดังนี้แล.
อรรถกถาวจีเภทกถา จบ
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ทุกขาหารกถา
[๖๒๒] สกวาที การกลาววา ทุกข เปนองคของมรรค
นับเนืองในมรรค หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ทุกคนที่กลาวคําวาทุกข ชื่อวายังมรรคใหเกิดได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๓] ส. ทุกคนที่กลาวคําวาทุกข ชื่อวายังมรรคใหเกิดได
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พาลปุถุชนที่กลาวคําวาทุกข ก็ชื่อวายังมรรคให
เกิดได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูฆามารดา ฯ ล ฯ ผูฆาบิดา ผูฆาพระอรหันต ผูทําโลหิตุบาท ฯ ล ฯ ผูทําสังฆเภท
กลาวคําวาทุกข ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ทุกขาหารกถา จบ
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อรรถกถาทุกขาหารกถา
วาดวยการกลาววาทุกข
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการกลาววาทุกข. ในปญหานั้น ลัทธิแหงชน
เหลาใด ดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะทั้งหลาย ในขณะนี้วา เมื่อ
ผูใด กลาววาจาวา ทุกข ทุกข ดังนี้ ผูนั้นชือ่ วายอมนํามาซึ่งญาณ
ในทุกขนี้ ทานเรียกวา ทุกขาหาร และทุกขาหารนั้นนั่นแหละ ทาน
วาเปนมัคคังคะ คือองคแหงมรรค และนับเนื่องดวยมรรค ดังนี้
สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น จึงถามปรวาทีวา การกลาววาทุกข การ
นํามาซึ่งญาณในทุกข คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ในปญหาแรก
วา ผูใ ดผูหนึ่ง ปรวาทีหมายเอาผูไมเห็นแจง จึงตอบปฏิเสธ.
ในปญหาขอที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรอง หมายเอาผูเห็นแจง. ก็การเห็น
แจง หรือการไมเห็นแจงนั้นสักวาเปนลัทธิของปรวาทีนั่นเทียว เพราะ
ฉะนั้น เพื่อทําลายวาทะวาชนเหลานั้นทั้งปวงเห็นแจง หรือไมเห็นแจง
ของปรวาทีนั้น สกวาทีจึงถามวา พาลปุถุชน เปนตน. ขอความ
นั้นมีอรรถงายทั้งนั้นแล.
อรรถกถาทุกขาหารกถา จบ
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จิตตฐิติกถา
[๖๒๔] สกวาที จิตดวงหนึ่งอยูไดตลอดวัน หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. กิ่งวันเปนอุปปาทขณะ กึ่งวันเปนวยขณะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๕] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอด ๒ วัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วันหนึ่งเปนอุปปาทขณะ อีกวันหนึ่งเปนวยขณะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๖] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอด ๔ วัน ฯ ล ฯ ตัง้ อยู
ไดตลอด ๘ วัน ตั้งอยูไดตลอด ๑๐ วัน ตั้งอยูไดตลอด ๒๐ วัน ตั้งอยู
ไดตลอดเดือน ๑ ตั้งอยูไดตลอด ๒ เดือน ตั้งอยูไดตลอด ๔ เดือน
ตั้งอยูไดตลอด ๘ เดือน ตั้งอยูไดตลอด ๑๐ เดือน ตั้งอยูไดตลอดป ๑
ตั้งอยูไดตลอด ๒ ป ตั้งอยูไดตลอด ๔ ป ตั้งอยูไดตลอด ๘ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๑๐ ป ตัง้ อยูไดตลอด ๒๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๓๐ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๔๐ ป ตัง้ อยูไดตลอด ๕๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑๐๐ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๒๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๔๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๕๐๐ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๑,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๒,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด
๔,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๘,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑๖,๐๐๐ ป ตั้งอยู
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ไดตลอดกัลป ตั้งอยูไดตลอด ๒ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๔ กัลป ตั้งอยู
ไดตลอด ๘ กัลป
ตั้งอยูไดตลอด ๑๖ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๓๒ กัลป
ตั้งอยูไดตลอด ๖๔ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๕๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด
๑,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๒,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๔,๐๐๐๐ กัลป
ตั้งอยูไดตลอด ๘,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๑๖,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูได
ตลอด ๒๐,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๖๐,๐๐๐ กัลป ฯ ล ฯ ตั้งอยูได
ตลอด ๘๔,๐๐๐ กัลป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ๒,๐๐๐ กัลป เปนอุปปาทขณะอีก ๔๘,๐๐๐ กัลป
เปนวยขณะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๗] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูตลอดวัน ๑ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นดับไป แมมากครั้งในวัน
๑ มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๒๘] ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นธรรมอืน่ แมสักอยาง ๑ ที่เปลีย่ น
แปลงไปเร็วเหมือนจิตเลย แมการเปรียบเทียบวาจิตไดเปลี่ยน
แปลงไปเร็วเพียงไร ก็ทาํ ไดไมงายเลยทีเดียว ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววาธรรมเหลานั้น
เปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต.
[๖๒๙] ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลิงเที่ยวไปในปา ในไพร จับกิ่งไม ปลอยกิ่งนั้นแลว
จับกิ่งอื่น ปลอยกิ่งนั้นแลวจับกิ่งอืน่ แมฉันใด ธรรมชาติที่
เรียกวา จิต บาง วา มโน บาง วา วิญญาณ บาง ก็ฉนั นั้น
เรียกวา จิต บาง วา มโน บาง วา วิญญาณ บาง ก็ฉันนัน้
แล ดวงอื่นเทียวเกิดขึ้น ดวงอื่นเทียวดับไป ทั้งคืนทั้งวัน ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมเหลานั้น
เปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต.
[๖๓๐] ส. จิตดวง ๑ ตั้งอยูไดตลอดวัน ๑ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๒.
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ส. จักขุวิญญาณตั้งอยูไดตลอดวัน ๑ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โสตวิญญาณ ฯ ล ฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ จิตเปนอกุศล จิตสหรคตดวยราคะ จิตสหรคตดวยโทสะ
จิตสหรคตดวยโมหะ จิตสหรคตดวยมานะ จิตสหรคตดวยทิฏฐิ จิตสหรคตดวยวิจิกิจฉา จิตสหรคตดวยถีนะ จิตสหรคตดวยอุทธัจจะ จิตสหรคตดวยอหิริกะ จิตสหรคตดวยอโนตตัปปะ ตั้งอยูไดตลอดวัน ๑
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๑] ส. จิตดวง ๑ ตั้งอยูไดตลอดวัน ๑ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลเห็นรูปดวยตาทางจิตใจ ก็ฟงเสียงทางหู
ดวยจิตดวงเดียวกันนั่นแหละ ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น
ถูกตองโผฏฐัพพะทางกาย ฯ ล ฯ รูธ รรมารมณทางใจดวยจิตเดียวกัน
นั้นแหละ ฯ ล ฯ บุคคลรูธรรมารมณทางใจดวยจิตใด ก็เห็นรูปทางตา
ดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ฯ ล ฯ ฟงเสียงทางหู ดมกลิน่ ทางจมูก
ลิ้มรสทางลิ้น ฯ ล ฯ ถูกตองโผฏฐัพพะทางกายดวยจิตดวงเดียวกันนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๒] ส. จิตดวง ๑ ตั้งอยูไดตลอดวัน ๑ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลกาวไปดวยจิตใจ ก็ถอยกลับดวยจิตดวง
เดียวกันนั้นแหละ ถอยกลับดวยจิตใด ก็กาวไปดวยจิตดวงเดียวกันนั้น
แหละ แลดูดวยจิตใด ก็เหลียวซายแลขวาดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ
เหลียวซายแลขวาดวยจิตใจ ก็แลดูดว ยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ คูเขา
ดวยจิตใด ก็เหยียดออกดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ เหยียดออกดวย
จิตใด ก็คเู ขาดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๓] ส. เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ มี
จิตดวงเดียวตั้งอยูจนตลอดอายุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มนุษยทั้งหลายก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยูจนตลอด
อายุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๔] ส. เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มี
จิตดวงเดียวตั้งอยูจนตลอดอายุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เทพชั้นจาตุมหาราช ฯ ล ฯ เทพชั้นดาวดึงส...
เทพชั้นยามา... เทพชั้นดุสิต... เทพชัน้ นิมมานรตี... เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี... เทพชั้นพรหมปาริสัช... เทพชั้นพรหมปุโรหิต... เทพชั้น
มหาพรหม... เทพชั้นปริตตาภา... เทพชั้นอัปปมาณาภา... เทพชั้น
อาภัสสรา... เทพชั้นปริตตสุภา... เทพชั้นอัปปมาณสุภา... เทพชั้น
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สุภกิณหา... เทพชั้นเวหัปผลา... เทพชั้นอวิหา... เทพชั้นอาตัปปา...
เทพชั้นสุทัสสา... เทพชั้นสุทัสสี ฯ ล ฯ เทพชั้นอกนิฏฐา มีจิตดวงเดียว
ตั้งอยูจนตลอดอายุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๕] ส. เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ มี
ประมาณอายุ ๒๐,๐๐๐ กัลป เทพเหลานั้น มีจติ ดวงเดียวตั้งอยูตลอด
๒๐,๐๐๐ กัลป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มนุษยทั้งหลายมีประมาณอายุ ๑๐๐ ป มนุษย
เหลานั้นก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยูตลอด ๑๐๐ ป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๖] ส. เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ มี
ประมาณอายุ ๒๐,๐๐๐ กัลป เทพเหลานั้นมีจิตดวงเดียวตั้งอยูตลอด
๒๐,๐๐๐ กัลป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เทพชั้นจาตุมหาราช มีประมาณอายุ ๕๐๐ ป
เทพเหลานั้นก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยูตลอด ๕๐๐ ป ฯ ล ฯ ตั้งอยูตลอด
๑,๐๐๐ ป คือชั้นดาวดึงส ... ตั้งอยูตลอด ๒,๐๐๐ ป คือชั้นยามา...
ตั้งอยูตลอด ๔,๐๐๐ ป คือชั้นดุสิต... ตั้งอยูตลอด ๘,๐๐๐ ป คือชั้น
นิมมานรตี ... ตั้งอยู ๑๖,๐๐๐ ป คือชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ตั้งอยู
ตลอด ๑ ใน ๓ สวน ของกัลป คือชัน้ พรหมปาริสัช... ตั้งอยูตลอด
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กึ่งกัลป คือชั้นพรหมปุโรหิต ... ตั้งอยูตลอดกัลป ๑ คือชั้นมหาพรหม
... ตั้งอยูตลอด ๒ กัลป คือชั้นปริตตาภา ตั้งอยูตลอด ๔ กัลป คือชั้น
อัปปมาณาภา ... ตั้งอยูตลอด ๘ กัลป คือชั้นอาภัสสรา ... ตั้งอยู
ตลอด ๑๖ กัลป คือชั้นปริตตสุภา ... ตั้งอยูตลอด ๓๒ กัลป คือชั้น
อัปปมาณสุภา ... ตั้งอยูตลอด ๖๔ กัลป คือชัน้ สุภกิณหา... ตั้งอยู
ตลอด ๕๐๐ กัลป คือชัน้ เวหัปผลา ... ตั้งอยูตลอด ๑,๐๐๐ กัลปคือชั้น
อวิหา ... ตั้งอยูตลอด ๒,๐๐๐ กัลป คือชั้นอตัปปา ... ตัง้ อยูตลอด
๔,๐๐๐ กัลป คือ ชั้นสุทัสสา... ตั้งอยูตลอด ๘,๐๐๐ กัลป คือชั้นสุทัสสี
ฯ ล ฯ เทพชั้นอกนิฏฐา มีประมาณอายุ ๑๖,๐๐๐ กัลป เทพเหลานั้น
มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูตลอด ๑๖,๐๐๐ กัลป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๗] ป. จิตของเทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ เกิดขึ้นครูหนึ่ง ๆ ดับไปครูหนึ่ง ๆ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ
จุติครูหนึ่ง ๆ อุบตั ิครูหนึ่ง ๆ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๓๘] ส. เทพทั้งหลายผูอุปบัติอากาสานัญจายตนภพ
มีจิตดวงเดียวตั้งอยูตลอดอายุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ
อุบัติดวยจิตดวงใด ก็จุติดว ยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
จิตตฐิติกถา จบ

อรรถกถาจิตตัฏฐิติกถา
วาดวยการตั้งอยูแหงจิต
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการตั้งอยูแหงจิต. ในปญหานั้น ลัทธิแหง
ชนเหลาใดวา จิตดวง ๑ เทานั้นยอมตั้งอยูตลอดกาลนาน เพราะ
เห็นจิตแหงสมาบัติ และภวังคจิตอันเปนไปติดตอกันโดยลําดับ ดุจลัทธิ
นิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้ อันมีประเภทตามที่กลาวแลวในหนหลัง
เพื่อชําระลัทธินั้น สกวาทีจึงถามปรวาทีวา จิตดวงหนึ่งตั้งอยูได
แมตลอดวันหรือ เปนตน ปรวาทีตอบรับรองวา ใช.
ในปญหาวา กึง่ วันเปนขณะเกิด นี้ ทานทําคําถามดวย
สามารถแหงความเกิดและความดับโดยนัยเทศนาวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
โดยไมถือเอาขณะตั้งอยูแหงจิต.
ถูกสกวาทีถามวา ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวา
จิตหรือ ปรวาทีนั้นเมื่อไมเห็นธรรมทั้งหลายเกิดดับเร็วกวาจิต จึง
ตอบปฏิเสธ ถูกถามครั้งที่ ๒ ทานปรารถนาความตั้งอยูอันเปนเวลา
นานแหงจิตใด โดยหมายเอาจิตนั้น จึงตอบรับรอง.
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ในปญหาทั้งหลายวา
จิตดวงเดียวตั้งอยูจนตลอดอายุ
หรือ ความวา ปรวาทียอมตอบปฏิเสธโดยเวนอรูป และยอมตอบ
รับรองผูที่เกิดในอรูปดวยสามารถแหงพระบาลีวา
เทวดาทั้งหลาย
เหลาใด ยอมตั้งอยูตลอด ๘๔,๐๐๐ กัลป เปนตน ดังนี้.
ในปญหาวา จิตยอมเกิดขึ้นครูหนึ่ง. เปนของปรวาที
สกวาทีตอบรับรองเพราะกลัวผิดจากพระสูตรวา สังขารทั้งหลายมี
ความเกิดขึ้น และมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เปนตนแต
ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาความตั้งอยูแหงจิตดวยสามารถแหงลัทธิของ
ตน. คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถงายทั้งนั้น แล.
อรรถกถาจิตตัฏฐิติกถา จบ
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กุกกุฬกถา
[๖๓๙]
สกวาที สังขารทั้งปวง เปนดุจเถาลึง คือรอนระอุ
ไมมีระยะวางเวน หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. สุขเวทนา สุขทางกาย สุขทางใจ สุขเปนทิพย
สุขของมนุษย สุขในลาภ สุขในสักการะ สุขในการไป สุขในการนอน
สุขในความเปนใหญ สุขในความเปนอธิบดี สุขของคฤหัสถ สุขของ
สมณะ สุขมีอาสวะ สุขไมมีอาสวะ สุขมีอุปธิ สุขไมมีอุปธิ สุขมี
อามิส สุขไมมีอามิส สุขมีปติ สุขไมมีปติ สุขในฌาน สุขคือความ
หลุดพน สุขในกาม สุขในการออกบวช สุขเกิดแตความวิเวก สุข
คือความสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู มีอยู มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา สุขเวทนา ฯ ล ฯ สุขเกิดแกความตรัสรู
มีอยู ก็ไมตองกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
[๖๔๐] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขารทั้งปวงเปนทุกขเวทนา เปนทุกขทางกาย
เปนทุกขทางใจ เปนความโศกความร่ําไร ทุกขโทมนัส อุปายาส
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คือความคับแคน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๔๑] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไม
มีระยะวางเวน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิง่ ทั้งปวงเปนของรอน อะไรเลาชื่อวาสิ่งทั้งปวงเปน
ของรอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักขุเปนของรอน รูปทั้งหลาย
เปนของรอน จักขุวิญญาณเปนของรอน จักขุสัมผัสเปนของรอน
แมความรูสกึ เสวย อารมณอันใด เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม
มิใชสขุ มิใชทุกขก็ตาม เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย แม
อันนั้น ก็เปนของรอน รอนดวยอะไร รอนดวยไฟคือราคะ ดวย
ไฟคือโทสะ ดวยไฟคือโมหะ รอนดวยชาติ ดวยชรามรณะ
ดวยโศก ดวยปริเทวะ ดวยทุกข ดวยโทมนัส ดวยอุปายาส
เรากลาววา สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ฉะนี้ โสตะเปนของรอน
เสียงทั้งหลายเปนของรอน ฯลฯ มานะเปนของรอน กลิ่น
ทั้งหลายเปนของรอน ฯลฯ ชิวหาเปนของรอน รสทั้งหลายเปน
ของรอน ฯลฯ ภายเปนของรอน โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนของรอน
ฯลฯ มโนเปนของรอน ธรรมทั้งหลายเปนของรอน มโนวิญญาณ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 533

เปนของรอน มโนสัมผัสเปนของรอน ความรูสกึ เสวยอารมณ
อันใด เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม เกิด
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมอนั นั้น ก็เปนของรอน รอน
ดวยอะไร รอนดวยไฟราคะ ดวยไฟคือโทสะ ดวยไฟคือโมหะ
รอนดวยชาติ ดวยชรามรณะ ดวยโศก ดวยปริเทวะ ดวยทุกข
ดวยโทมนัส ดวยอุปายาส เรากลาววาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน
ฉะนี้ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถาลึง ไมมี
ระยะวางเวนนะสิ.
[๖๔๒] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
กามคุณมี ๕ ประการนี้ ๕ ประการอะไรบาง รูปทั้งหลายอันเปน
วิสัยแหงจักขุวิญญาณ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพึงใจ มีลกั ษณะ
นารัก ยั่วกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียงทัง้ หลายอันเปน
วิสัยแหงโสตวิญญาณ ฯลฯ กลิ่นทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงฆาน๑

๑. วิ. มหา. ๔/๕๕.
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วิญญาณ ฯลฯ รสทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพะทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงกายวิญญาณ ที่นาปรารถนา
น้ําใคร นาพึงใจ มีลกั ษณะนารักยั่วกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการเหลานี้แล
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปน
ดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
[๖๔๓] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไม
มีระยะวางเวน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปนลาภของพวกเธอ พวกเธอไดดีแลว ขณะเพื่อการ
อยูประพฤติพรหมจรรย พวกเธอแทงตลอดแลว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดเห็นนรกชื่อวา ฉผัสสายตนิกา ในนรกชื่อวา
ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยจักษุ ยอม
เห็นแตรูปที่มีลักษณะไมนาปรารถนา มิไดเห็นรูปที่มีลักษณะนา
ปรารถนา ยอมเห็นแตรปู ที่มีลักษณะไมนาใคร มิไดเห็นรูปที่มี
ลักษณะนาใคร ยอมเห็นแตรูปที่มีลักษณะไมนาพึงใจ มิไดเห็น
๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๔๑๓, องฺ. นวก. ๒๓/๒๓๘.
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รูปที่มีลักษณะนาพึงใจ ฟงเสียงอยางใดอยาหนึ่งดวยโสต ฯลฯ
ดมกลิ่นอยางใดอยางหนึ่งดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะ อยางใดอยางหนึ่งดวยกาย
ฯลฯ รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ ยอมรูแ จงแต
ธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาปรารถนา มิไดรูแจงธรรมารมณที่มี
ลักษณะนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณทมี่ ีลักษณะไมนา
ใคร มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มีลกั ษณะไมนาพึงใจ มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนา
พึงใจ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถาลึง ไม
มีระยะวางเวนนะสิ.
[๖๔๔] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปนลาภของพวกเธอ พวกเธอไดดีแลว ขณะเพื่ออยู
ประพฤติพรหมจรรย พวกเธอแทงตลอดแลว ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราไดเห็นสวรรค ชื่อวาฉผัสสายตนิกา ในสวรรคชื่อ
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ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยจักษุ ยอม
เห็นแตรูปที่มีลักษณะนาปรารถนา มิไดเห็นรูปที่มีลักษณะไมนา
ปรารถนา ยอมเห็นแตรปู ที่มีลักษณะนาใคร มิไดเห็นรูปที่มี
ลักษณะไมนา ใคร ยอมเห็นแตรูปที่มลี ักษณะนาพึงใจ มิไดเห็น
รูปที่มีลักษณะไมนาพึงใจ ฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยโสต
ฯลฯ ดมกลิน่ อยางใดอยางหนึ่งดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอยางใด
อยางหนึ่งดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวย
กาย ฯลฯ รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ ยอมรูแจง
ในธรรมารมณที่มีลักษณะนาปรารถนา มิไดรูแจงธรรมารมณที่มี
ลักษณะที่มีลกั ษณะไมนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มี
ลักษณะนาใคร มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาใคร ยอม
รูแจงแตธรรมารมณทมี่ ีลกั ษณะนาพึงใจ มิไดรูแจงธรรมารมณที่
มีลักษณะไมนาพึงใจ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปน
ดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
[๖๔๕] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไม
มีระยะวางเวน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
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เปนทุกข สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนทุกข สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
[๖๔๖] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทาน มีผลไมนาใคร มีผลไมเปนที่ฟูใจ มีผล
แสลง มีทกุ ขเปนกําไร เปนทุกขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯล ฯ ภาวนา ฯล ฯ พรหมจรรยมีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนาใคร มีผลไมเปนที่ฟูใจ มีผลแสลง
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทาน มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปน
ที่นาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทานมีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มี
ผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ก็ตองไม
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กลาววา สังขารทั้งปวง เปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
ส. ศีล ฯล ฯ อุโบสถ ฯลฯ ภาวนา ฯล ฯ พรหมจรรยมีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มี
สุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พรหมจรรยมผี ลนาปรารถนา มีผลนา
ใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
ก็ตองไมกลาววา สังขารทั้งปวง เปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
[๖๔๗] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ความสงัด
ของบุคคลผูยินดีแลว ผูมีธรรมอันไดสดับแลว เห็นอยู เปนสุข
ความไมเบียดเบียน คือความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขใน
โลก ความคลายกําหนัด คือความลวงกามทั้งหลายเสียได เปนสุข
ในโลก การที่นําอัสมิมานะออกเสียได นี่แลเปนสุขอยางยิ่ง
สุขยิ่งกวาความสุขนั้น เราไดถึงแลวนั้นเปนสุขเต็มที่ทีเดียว วิชชา ๓ เราไดบรรลุโดยลําดับแลว ขอนี้แลเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 539

ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปน
ดุจเถาลึง ไมมีระยะวางเวน.
กุกกุฬกถา จบ

อรรถกถากุกกุฬกถา
วาดวยเถาลึง คือความรอนระอุ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องเถาลึง. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีลัทธิคือ
มีความเห็นผิดดุจนิกายโคลิกะทั้งหลาย ในขณะนี้วา สังขารทั้งปวง
เปนดุจเถาลึง คือเปนเชนกับฉาริกนรกอันเจือดวยถานเพลิง โดยแน
นอน เพราะไมพิจารณาถือเอาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน สังขารทั้งปวงเปน
ทุกข ดังนี้เปนตน คําถามของสกวาทีเพื่อวิพากษ คือตําหนิ ลัทธิ
นั้นดวยการชี้แจงถึงความสุขมีประการตาง ๆ ของสังขารเหลานั้น. คํา
ตอบรับรองเปนของปรวาที. ในปญหานั้น คําวา ไมมีระยะวางเวน
หรือ ไดแก ไมทําเขตแดนสวนหนึ่ง คือหมายความวา ไมทําสิ่ง
ทั้งปวงนั่นแหละใหแปลกกัน. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง พึงทราบโดยนัย
ที่แสดงไวแลวในบาลี พรอมทั้งการชําระพระสูตรนั่นแล.
อรรถกถากุกกุฬกถา จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 540

อนุปุพพาภิสมยกถา
[๖๔๘] สกวาที การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๔๙] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๐] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๑] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผลไดโดยลําดับ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข ?
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลพั พตปรามาส และ
บรรดากิเลสพวกเดียวกัน ได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมเปนพระโสดาบัน, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง
เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล อีก ๓ ใน ๔ สวน
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ใน
พระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริยกันตศีล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไม
ประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละ
อะไรดวยการเห็นสมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการเห็น
มรรค.
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ป. ละ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมเปนพระโสดาบัน, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง
เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล อีก ๓ ใน ๔ สวน
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ใน
พระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริยกันตศีล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไม
ประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ.
[ ๖๕๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข.
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระสกทาคามี อีก ๓ ใน
๔ สวน ไมเปนพระสกทาคามี. ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทํา
แจง เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทามิผล อีก ๑ ใน ๔ สวน
ไมถูกตองดวยนามกาย อยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 544

ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการ
เห็นมรรค.
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระสกทาคามี อีก ๓ ใน
๔ สวน ไมเปนพระสกทาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําให
แจง เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข.
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามิ อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมเปนพระอนาคามี ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง
เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล, อีก ๓ ใน ๔ สวน
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ฯลฯ ผูอสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูสสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐ-
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คามี อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระอนาคามี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการ
เห็นมรรค.
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมเปนพระอนาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง
เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายซึ่งอนาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไม
ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามี
ผูอันตราปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ฯลฯ ผูอสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูสสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระอนาคามี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๕] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นทุกข.
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
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และบรรดากิเลสพวกเดียวกัน ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอรหันต อีก ๓ ใน ๔
สวน ไมเปนพระอรหันต, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง
เขาถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล, อีก ๓ ใน ๔ สวน ไม
ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล, ๑ ใน ๔ สวนเปนผูปราศจากราคะ
โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพ สิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว
เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอัน
ถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะ
วางภาระแลว หมดเครือ่ งผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทาน
กําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิด
แลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว
ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ฯลฯ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว อีก ๓ ใน ๔ สวน ยังไมทําใหแจงซึ่ง
ธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละ
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการ
เห็นมรรค.
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
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และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน.
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอรหันต อีก ๓ ใน ๔
ไมเปนพระอรหันต, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขา
ถึงอยู ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูก
ตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล. ๑ ใน ๔ สวน เปนผูปราศจากราคะ
โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว
เพราะรูชอบ มีลิ่มสลักอันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียด
อันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง คือมานะ
แลว มีเครือ่ งผูกพันแลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนด
รูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดขึ้นแลว
รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละ
ธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมทีค่ วรบําเพ็ญแลว ฯลฯ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว อีก ๓ ใน ๔ สวน ยังไมทําใหแจงซึ่ง
ธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อ
เห็นทุกข พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นทุกขแลว พึงกลาววา ผูตั้งอยูแลวใน
ผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาว
วา ผูด ําเนินไปแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นนิโรธแลว พึงกลาววา ผูตั้งอยูแลวใน
ผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อ
เห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นมรรคแลว พึงกลาว
วา ผูตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นทุกข พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อ
เห็นทุกขแลว พึงกลาววา ผูต ั้งอยูแลวในผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว
เมื่อเห็นมรรคแลว พึงกลาววา ผูตั้งอยูแลว
ในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาว
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วา ผูด ําเนินไปแลว เมื่อเห็นนิโรธแลว พึง
กลาววา ตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อ
เห็นทุกข พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นทุกขแลว ไมพึงกลาว
วา เปนผูที่ควรกลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว
เมื่อเห็นมรรคแลว ไมพงึ กลาววา เปนผูที่ควรกลาววาตั้งอยูแลวในผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาว
วา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นนิโรธแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควร
กลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว
เมื่อเห็นมรรคแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควร
กลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อ
เห็นทุกข พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นทุกขแลว ไมพึงกลาว
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วา เปนผูที่ควรกลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเห็นทุกขไรประโยชน หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาว
วา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นนิโรธแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควร
กลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเห็นนิโรธไรประโยชน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๐] ป. เมื่อเห็นทุกขแลว สัจจะ ๔ ก็เปนอันไดเห็น
แลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. ทุกขสัจเปนสัจจะ ๔ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยานั้น ฯลฯ
[๖๖๑] ส. เมื่อเห็นรูปขันธโดยความไมเที่ยงแลว ขันธ ๕
ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูปขันธเปนขันธ ๕ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๖๖๒] ส. เมื่อเห็นจักขายตนะโดยความไมเที่ยงแลว อายตนะ ๑๒ ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขายตนะเปนอายตนะ ๑๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๓] ส. เมื่อเห็นจักขุธาตุโดยความไมเที่ยงแลว ธาตุ ๑๘
ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุธาตุเปนธาตุ ๑๘ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๔] ส. เมื่อเห็นจักขุนทรีย โดยความไมเที่ยงแลว
อินทรีย ๒๒ ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักขุนทรีย เปนอินทรีย ๒๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๕] ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๔
หรือ ?
๑

๑. ญาณ ๔ คือ ญาณในอริยสัจ ๔.
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ป.
ส.
ป.
ส.

ถูกแลว.
โสดาปตติผล เปน ๔ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๘
หรือ ?
ถูกแลว.
โสดาปตติผลเปน ๘ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๑๒
หรือ ?
ถูกแลว.
โสดาปตติผลเปน ๑๒ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลดวยญาณ ๔๔
หรือ ?
ถูกแลว.
๑

ป.
ส.
ป.
ส.

๒

ป.
ส.
ป.
ส.

๓

ป.

๑. ญาณ ๘ คือ ญาณในอริยสัจ ๔ และญาณในปฏิสัมภิทา ๔.
๒. ญาณ ๑๒ คือ ญาณในปฏิจจสมุปบาทอันมีองค ๑๒.
๓. ญาณ ๔๔ คือ ญาณวัตถุ ๔๔ ที่มาใน ส. นิ. ๑๖/๑๑๙.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 553

ส. โสดาปตติผล เปน ๔๔ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๗๗
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โสดาปตติผลเปน ๗๗ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๖] ป. ไมพึงกลาววา ตรัสรูธรรมโดยลําดับ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มหาสมุทรลาดไปโดยลําดับ ลุมไปโดยลําดับ ลึกไป
โดยลําดับ มิไดลึกเปนเหวแตเบื้องตนทีเดียว แมฉันใด ใน
ธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเทียวแล เปนการศึกษาโดยลําดับ เปน
การกระทําโดยลําดับ เปนการปฏิบตั ิโดยลําดับ มิไดเปนการแทง
ตลอดโดยรูทั่วถึงแตเบื้องตนทีเดียว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
๑

๒

๑. ญาณ ๗๗ คือ ญาณวัตถุ ๗๗ ที่มาใน ส. นิ. ๑๖/๑๒๗.
๒. องฺ อฏก. ๒๓/๑๑๐.
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ป. ถาอยางนั้น การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรู
โดยลําดับนะสิ.
[๖๖๗] ป. ไมพึงกลาววา ตรัสรูธรรมโดยลําดับ หรือ ?
ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ผูเปนปราชญ
พึงกําจัดมลทินของตนทีละนอย ๆ ทุก ๆ ขณะโดยลําดับ ดุจชาง
ทองกําจัดมลทินทอง ฉะนั้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรูโดย
ลําดับนะสิ.
[๖๖๘] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะภิกษุทั้งหลาย ดังนี้
วา คํานี้ขาพเจาไดสดับมาโดยตรง ไดรับมาโดยตรงตอพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเห็นทุกข ผูนั้นยอม
เห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดวย ยอมเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกข
ดวย ยอมเห็นปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ผูใด
เห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ผูนั้นยอมเห็นทุกขดวย ยอมเห็นธรรม
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘.
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เปนที่ดับแหงทุกขดวย ยอมเห็นปฏิปทาใหถึงธรรมเปนที่ดับแหง
ทุกขดวย ผูใ ดเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ผูนั้นยอมเห็นทุกข
ดวย ยอมเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดว ย ยอมเห็นปฏิปทาอัน
ใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ผูใดเห็นปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปน
ที่ดับแหงทุกข ผูนั้นยอมเห็นทุกขดว ย ยอมเห็นเหตุเกิดขึ้น
แหงทุกขดวย ยอมเห็นธรรมเปนทีด่ ับแหงทุกขดวย ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรม
เปนการตรัสรูโดยลําดับ.
[๖๖๙] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา พรอมกับการ
ถึงพรอมดวยทัศนะของทาน พระโสดาบัน ทาน ฯลฯ เปน
ผูไมควรทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรม
เปนการตรัสรูโดยลําดับ.
๑

๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๑๑.
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[๖๗๐] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยใดธรรมจักษุ คือ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากผงฝา
ไดเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิง่ นั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา สมัยนั้น
พรอมกับความเกิดขึ้นแหงโสดาปตติมรรค อริยสาวกนั้นละสัญโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรม
เปนการตรัสรูโดยลําดับ.
อนุปุพพาภิสมยกถา จบ

อรรถกถาอนุปุพพาภิสมยกถา
วาดวยการตรัสรูโดยลําดับ
บัดนี้ เปนเรื่องการตรัสรูโดยลําดับ. ในเรื่องนั้น ลัทธิแหงการ
ตรัสรูตาง ๆ ของชนเหลาใด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะ นิกายสัพพัตถิกะ
นิกายสมิติยะ และนิกายภัทรยานิกะทั้งหลายในขณะนี้อันเกิดขึ้นแลว
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อยางนี้วา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ยอมละกิเลส
ทั้งหลายไดบางอยางดวยการเห็นซึ่งทุกข ยอมละกิเลสบางอยางไดดวย
การเห็นสมุทัย . . . นิโรธ . . . มรรคโดยทํานองเดียวกัน และยอมละกิเลส
ทั้งหลายที่เหลือ เพราะทําการละกิเลสโดยลําดับ ๑๖ สวนอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้ จึงบรรลุความเปนพระอรหันต ดังนี้ โดยไมพิจารณา
ถือเอาพระสูตรทั้งหลายที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ผูมีปญ
 ญา พึงกําจัดมลทินของตนทีละนอย ๆ ทุกๆ ขณะ ดุจชางทองกําจัดมลทินทอง ฉะนั้น ดังนี้.
เพื่อตําหนิลัทธิแหงชนเหลานั้น สกวาทีจึงถามวา การตรัสรู
ธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับหรือ คําตอบรับรองเปนของปรวาที.
ถูกถามวา
บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับหรือ
ปราวาทีปฏิเสธเพราะกลัววา การตรัสรูมีจํานวนมากมายของมรรคเดียว.
ถูกถามครั้งที่ ๒ ตอบรับรองดวยสามารถแหงการเห็นทุกขเปนตน. อีก
อยางหนึ่ง ปรวาทียอมตอบรับรองวา ญาณแมทั้ง ๔ เหลานั้น เปน
โสดาปตติมรรคหนึ่งเทานั้น แตยอมปรารถนาผลเพียงหนึ่ง เพราะ
ฉะนั้น จึงปฏิเสธ. แมในสกทาคามิมรรค เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในปญหาวา เมื่อเห็นมรรคแลวพึงกลาววาตั้งอยูแลวใน
ผลหรือ อธิบายวา การเห็นทุกขเปนตนยังไมสําเร็จ แตการเห็น
นั้นชื่อวาสําเร็จดวยการเห็นของมรรคแลว จากนั้นจึงถึงซึ่งการนับวาผู
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นั้นตั้งอยูในผล เหตุใด เพราะเหตุนั้น ปรวาทีจึงตอบรับรองวา ใช.
คําถามของปรวาทีวา เมื่อเห็นทุกขแลว สัจจะทั้ง ๔ ก็
เปนอันไดเห็นแลวหรือ สกวาทีตอบรับรองดวยสามารถแหงการ
ตรัสรูสัจจะทั้ง ๔ นั้นพรอมกัน เมื่อซักอีกวา ทุกขสัจจะเปน
สัจจะทั้ง ๔ หรือ สกวาทีนั้นนั่นแหละตอบปฏิเสธ เพราะสัจจะทั้ง
๔ มีสภาวะตางกัน. คําถามวา เมือ่ เห็นรูปขันธโดยความเปนของ
ไมเที่ยงแลว เปนของสกวาที. คํารับรองเปนของปรวาที เพราะ
ลัทธิของทานวา เมื่อบุคคลแทงตลอดธรรมอันหนึ่งโดยความเปนของ
ไมเที่ยงแลว ยอมชื่อวาเปนผูแทงตลอดธรรมแมทั้งปวง ดุจบุคคลรูรส
แหงน้ําเพียงหยาดเดียวจากสมุทร ยอมเปนผูชื่อวารูรสน้ําที่เหลือ ดังนี้.
คําวา ดวยญาณ ๔ ไดแก ดวยญาณในทุกขเปนตน ได
แก ญาณในอริยสัจจ ๔. คําวา ดวยญาณ ๘ ไดแก ดวยสัจจญาณ ๔ อันทั่วไป แกพระสาวกทั้งหลาย และปฏิสัมภิทาญาณ ๔. คําวา
ดวยญาณ ๑๒ ไดแก ดวยญาณในปฏิจจสมุปบาทอันมีองค ๑๒.
คําวา ดวยญาณ ๔๔ ไดแก ดวยญาณที่ทานกลาวไวในนิทาน.
วรรคอยางนี้วา ญาณในชรา มรณะ และญาณในเหตุเกิดขึ้นแหงชรา
และมรณะ. คําวา ดวยญาณ ๗๗ ไดแก ดวยญาณที่ทานกลาว
ไวในนิทานวรรคนั้นนั่นแหละอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชรา
และมรณะเปนของไมเที่ยงเปนสังขตะเกิดขึ้นเพราะอาศัยกัน มีความ
สิ้นไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปน
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ธรรมดา. คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบโดยนัยแหงพระบาลีพรอมกับการ
ชําระพระสูตร นั้นแล.
อรรถกถาอนุปุพพาภิสมยกถา จบ
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โวหารกถา
[๖๗๑] สกวาที พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปน
โลกุตตระ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา กระทบ
โสตที่เปนโลกุตตระ ไมกระทบโสตที่เปนโลกิยะ รับรูไดดว ยวิญญาณ
ที่เปนโลกุตตระ รับรูไมไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ พระสาวกทั้งหลาย
รับรูได ปุถชุ นทั้งหลายรับรูไมได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๗๒] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา กระทบ
โสตที่เปนโลกิยะ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
กระทบโสตที่เปนโลกิยะ ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ
[๖๗๓] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา รับรูได
ดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
รับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระ-
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ผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ.
[๖๗๔] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาปุถุชน
ทั้งหลายรับรูได มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ปุถุชนรับรูพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาได ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของผูมีพระภาคพุทธเจา
เปนโลกุตตระ.
[๖๗๕] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล
เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคามิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล
เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปน
พละ เปนโพชฌงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗๖] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ใคร ๆ ที่ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาได มีอยูหรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. โลกุตตรธรรม พึงรับรูไดดวยโสต กระทบที่
โสตมาสูคลองแหงโสต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๗๗] ส. โลกุตตรธรรม ไมพึงรับรูไดดวยโสตไมกระทบ
ที่โสตไมมาสูคลองแหงโสต มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา โลกุตตรธรรมไมพึงรับรูไดดวยโสต ไม
กระทบที่โสต ไมมาสูคลองแหงโสต ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ.
[๖๗๘] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ใครๆ ที่พึงยินดีในพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงราคะ เปนที่ตั้งแหง
ความยินดี เปนที่ตั้งแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เปนที่ตั้ง
แหงความติด เปนที่ตั้งแหงความสยบ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๖๗๙] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงราคะ ไมเปนที่ตั้ง
แหงความยินดี ไมเปนที่ตั้งแหงความใคร ไมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา
ไมเปนที่ตั้งแหงความติด ไมเปนที่ตั้งแหงความสยบ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงราคะ ไม
เปนที่ตั้งแหงความยินดี ไมเปนที่ตั้งแหงความใคร ไมเปนที่ตั้งแหงความ
มัวเมา ไมเปนที่ตั้งแหงความติด ไมเปนที่ตั้งแหงความสยบ ก็ตองไม
กลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ.
[๖๘๐] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ใคร ๆ ที่พึงขัดเคืองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ เปนทีต่ ั้งแหง
ความขัดเคือง เปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๘๑] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้ง
แหงความขัดเคือง ไมเปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา โลกุตตรธรรม ไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ
ไมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ไมเปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน
ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ.
[๖๘๒] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ใคร ๆ ที่พึงหลงในพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจามีอยูจริง หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ กระทําความ
ไมรู กระทําใหตาบอด เปนที่เสื่อมสิ้นแหงปญญา เปนฝกฝายแหง
ความคับแคน ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๓] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทํา
ความไมรู ไมกระทําใหตาบอด เปนที่เจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝาย
แหงความคับแคน เปนไปพรอมเพื่อนิพพาน มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไม
กระทําความไมรู ไมกระทําใหตาบอด เปนที่เจริญแหงปญญา ไมเปน
ฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปพรอมเพื่อนิพพาน ก็ตองไมกลาววา
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ.
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[๖๘๔] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู ชนเหลานั้นทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๘] ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู ชนเหลานั้นทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พาลปุถุชน ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู พาลปุถุชนก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คนทํามาตุฆาต ฯ ล ฯ คนทําปตุฆาต... คนทํา
อรหันตฆาต... คนทําโลหิตุปบาท ฯลฯ คนทําสังฆเภท ฟงพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู คนทําสังฆเภท ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิด
ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๖] ป. กองขาวก็ดี กองทองก็ดี ใชไมเทาทองชี้บอก
ได หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมทีเ่ ปนโลกิยะก็ดี ที่
เปนโลกุตตระก็ดี พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสดวยพระดํารัสที่เปน
โลกุตตระ
[๖๘๗] ส. กองขาวก็ดี กองทองก็ดี ใชไมเทาตนละหุง
ชี้บอกก็ได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมที่เปนโลกิยะก็ดี ที่
เปนโลกุตตระก็ดี พระผูมีพระภาคพุทธเจายอมตรัสดวยพระดําริที่เปน
โลกิยะ.
[๖๘๘] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัส
โลกิยธรรมก็เปนโลกิยะ เมื่อเปนโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อตรัสโลกิยธรรม พระดํารัสนั้น กระทบโสต
ที่เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็กระทบโสตที่เปนโลกุตตระ
เมื่อตรัสโลกิยธรรม ชนทั้งหลายรับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ เมื่อ
ตรัสโลกุตตรธรรม ก็รบั รูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกุตตระ เมื่อตรัส
โลกิยธรรม ปุถชุ นทั้งหลายรับรูได เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม พระสาวก
ทั้งหลายรับรูได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๖๘๙] ป. ไมพึงกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมือ่ ตรัสโลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม
ก็เปนโลกุตตระ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสทั้งโลกิยธรรมและ
โลกุตตรธรรม มิใช หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ เมื่อ
ตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ.
[๖๙๐] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัส
โลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เมื่อตรัสมรรค ก็เปนมรรค เมือ่ ตรัสธรรมมิใช
มรรค ก็เปนธรรมมิใชมรรค เมื่อตรัสผล ก็เปนผล เมื่อตรัสธรรม
มิใชผล ก็เปนธรรมมิใชผล เมื่อตรัสนิพพาน ก็เปนนิพพาน เมื่อ
ตรัสธรรมมิใชนิพพาน ก็เปนธรรมมิใชนิพพาน เมื่อตรัสสังขตะ ก็
เปนสังขตะ เมื่อตรัสอสังขตะ ก็เปนอสังขตะ เมื่อตรัสรูป ก็เปนรูป
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มิใชเวทนา ก็เปนธรรมมิใชเวทนา เมื่อตรัสสัญญา ก็เปนสัญญา
เมื่อตรัสธรรมมิใชสัญญา ก็เปนธรรมมิใชสัญญา เมื่อตรัสสังขาร
ก็เปนสังขาร เมื่อตรัสธรรมมิใชสังขาร ก็เปนธรรมมิใชสังขาร เมื่อ
ตรัสวิญญาณ ก็เปนวิญญาณ เมื่อตรัสธรรมมิใชวิญญาณ ก็เปนธรรม
มิใชวิญญาณ หรือ.
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
โวหารกถา จบ

อรรถกถาโวหารกถา
วาดวยโวหาร
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องโวหาร คือถอยคําที่กลาวเรียกสิ่งตาง ๆ.
ในเรื่องนั้น ลัทธิแหงชนเหลาใดในขณะนี้ดุจลัทธิของนิกายอันธกะ
ทั้งหลายวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาผูตรัสรูแลว ยอมตรัสรู เรียก
ดวยคําอันเปนโลกุตตระ ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายชนเหลานั้น.
คําตอบรับรองเปนของปรวาที ดวยสามารถแหงลัทธิ. คําวา โสตที่
เปนโลกุตตระ เปนตน ทานกลาวแลว เพื่อแสดงความที่ปรวาที
นั้นไมควรจะกลาว คือเปนคําที่ไมถูกตอง. ในขอนี้ทานอธิบายไวดังนี้
วา สัททายตนะนั่นแหละ ทานไมควรกลาววา เปนโลกุตตระ หรือวา
แมโสตะ เปนตน ก็เชนเดียวกัน.
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ในขอวา หากวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
กระทบโสตที่เปนโลกิยะ นี้ความวา บุคคลไมพึงถือเอาเนื้อความ
อยางนี้วา ถาวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคนั้นพึงกระทบโลกุตตระ
ทั้งหลาย พระดํารัสนั้นพึงเปนโลกุตตระไซร. ในขอนี้ ก็เมื่อพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคกระทบอยูซึ่งโลกิยะ พระดํารัสนั้น มิไดชื่อวา เปน
โลกุตตระ. แมในคําวา ดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ นี้ไดแก
ดวยโลกียเทานั้น. ความเปนโลกียโดยประการอื่นนั้น มีประการมิใช
นอย. จริงอยูโลกุตตระยอมรูไดดวยญาณแมอันเปนโลกีย. บัณฑิตพึง
ทราบเนื้อความทั้งปวง โดยสมควรอยางนี้.
ในปญหาทั้งหลายวา ชนเหลานั้นทั้งหมดชื่อวายังมรรค
ใหเกิดไดหรือ ปรวาทียอมปฏิเสธ เพราะหมายเอาเฉพาะผูไมได
มรรค แตรบั รอง หมายเอาผูไดมรรค. คําวา
ใชไมเทาทอง
ไดแกไมเทาสําเร็จแลวดวยทองคํา อุทาหรณนี้เปนของปรวาที. คําวา
ไมเทาตนละหุง ไดแก ไมเทาที่ทําจากตนละหุง คํานี้เปนอุทาหรณ
ของสกวาที.
อนึ่ง ลัทธิหนึ่งของนิกายอันธกะบางพวกวา เมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสโลกิยธรรมก็เปนโลกิยธรรม ดังนี้. คําที่เหลือในที่นี้
มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น แล.
อรรถกถาโวหารกถา จบ
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นิโรธกถา
[๖๙๑] ส. นิโรธ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทุกขนิโรธ เปน ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทุกขนิโรธ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. นิโรธสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทุกขสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สมุทยั สัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มรรคสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ตาณะ คือที่ตานทาน เปน ๒ หรือ ? ฯ ล ฯ
เลณะ คือที่เรน เปนที่ สอง หรือ. . . สรณะ คือ ที่พึ่ง เปน ๒
หรือ. . . ปรายนะ คือที่หมาย เปน ๒ หรือ. . . อัจจุตะ คือที่มั่น
เปน ๒ หรือ . . . อมตะ เปน ๒ หรือ ฯ ล ฯ นิพพาน เปน
๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. นิพพาน เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสูงและต่ํา ความเลวและประณีต ความ
ยิ่งและหยอนเขตแดน ความแตกตาง รองรอย ระหวาง แหงนิพพาน
ทั้ง ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๙๒] ส. นิโรธ เปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
คือโลกุตตรญาณ จะพิจารณาแลวใหดับได มิใช
หรือ ?
๑

๑. คําวา ตาณะ เปนตนนี้ เปนไวพจนของ นิพพาน.
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ป. ถูกแลว.
ส. หากวา สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณา จะพิจารณาแลวใหดับได ก็ตองไม
กลาววา นิโรธเปนสอง.
[๖๙๓] ป. ไมพึงกลาววา นิโรธเปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ป. สังขารทั้งที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลว
มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา สังขารทั้งที่ยังไมดับดวยปญญาเปน
เครื่องพิจารณา ทั้งที่ดบั ดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ตางก็ยอยยับ
ไปสิ้นแลว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา นิโรธเปน ๒
[๖๙๔] ส. นิโรธเปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขารที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
ชื่อวาดับแลวเพราะอาศัยอริยมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. แมสังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ก็ชื่อวาดับแลวเพราะอาศัยอริยมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๖๙๕] ส. นิโรธเปน ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขารทีด่ ับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
ยอมไมเกิดขึ้นไดอีก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สังขารที่มิไดดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา
ก็ยอมไมเกิดขึ้นไดอีก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา นิโรธเปน ๒.
นิโรธกถา จบ

อรรถกถานิโรธกถา
วาดวยนิโรธ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องนิโรธคือความดับ. ในเรื่องนั้นชนเหลาใด
มีความเห็นวารวมนิโรธทัง้ ๒ คืออัปปฏิสังขานิโรธ คือการดับโดยไม
ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา และปฏิสังขานิโรธ คือการดับโดยใช
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา ทั้ง ๒ นี้เขาดวยกัน จึงชื่อวา นิโรธสัจจะ ดังนี้ ดุจนิกายมหิสาสกะและนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้
สกวาทีหมายชนเหลานั้น จึงถามวา นิโรธเปน ๒ หรือ คําตอบ
รับรองเปนของพระปรวาที. ในปญหาวา ทุกขนิโรธเปน ๒ หรือ
ปรวาทีไมปรารถนาทุกขสัจจะเปน ๒ เหตุใด เพราะเหตุนั้น จึงตอบ
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ปฏิเสธ แตปรารถนาวาทุกขยอมดับไปโดยอาการ ๒ อยาง เพราะฉะนั้น
จึงตอบรับรอง. ในปญหาวา นิโรธสัจจะเปน ๒ หรือ ปรวาที
เมื่อไมปรารถนาดวยสามารถแหงการดับทุกขสัจจะทั้ง ๒ อยาง จึงตอบ
ปฏิเสธ แตยอมตอบรับรองเพราะการดับทุกขโดยอาการทั้ง ๒ อยาง.
ในคําทั้งหลาย แมคําวา ตาณะเปน ๒ หรือ เปนตน ก็ในนี้
นั่นแหละ ตาณะ คือ ธรรมเปนเครื่องตานทาน เปนตน นี้เปนไวพจน
ของพระนิพพาน.
ในคําถามทั้งหลายมีคําวา มีความสูงและต่ําแหงนิพพาน
ทั้ง ๒ หรือ เปนตน ปรวาทีเมื่อไมเห็นพระนิพพานมีการสูงต่ํา
เปนตน จึงตอบปฏิเสธ. คําวา สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปน
เครื่องพิจารณา ดังนี้ อธิบายวา สังขารเหลาใดไมดับไปดวยโลกุตตรญาณอันเปนเครื่องพิจารณา ทานเรียกสังขารเหลานั้นวา ดับไปแลว
ตามปกติของตนเอง
หรือเพราะไมมีการปฏิบัติดวยสามารถแหงการ
สอบถามอุทเทสเปนตน. คําวา สังขารที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณา ไดแก สังขารเหลานั้นยอมดับไปดวยโลกุตตรญาณ คือ
ยอมถึงซึ่งความไมเกิดขึ้นอีก. คําถามวา สังขารทั้งที่ยังไมดับดวย
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณา ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลวมิใชหรือ ดังนี้ เปนของปรวาที.
ในคําวิสัชนานั้น สกวาทียอมตอบรับรองซึ่งความที่สังขารทั้งหลายเหลานั้นมีการแตกดับไปเปนธรรมดา โดยมิตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา
เพราะการแตกดับแหงสังขารทั้งหลายเปนสภาพตองแตกดับไปโดยสวน-
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เดียว หรือวาความที่สังขารเหลานั้น เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแลว ก็ตอง
แตกดับไปเพราะการแตกดับนั้นเทียว. คําที่เหลือในที่นี้มีเนื้อความตื้น
ทั้งนั้นแล.
อรรถกถานิโรธกถา จบ

รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ อื
๑. ปรูปหารกถา
๒. อัญญาณกถา
๓. กังขากถา
๔. ปรวิตารณกถา ๕. วจีเภทกถา ๖. ทุกจาหารกถา ๗. จิตตฐิติกถา
๘. กุกกุฬกถา
๙. อนุปุพพาภิสมยกถา
๑๐. โวหารกถา
๑๑. นิโรธกถา.
วรรคที่ ๒ จบ
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วรรคที่ ๓
พลกถา
[๖๙๖] ส. สกวาที กําลังพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต ก็คือ กําลังของพระสาวก
กําลังของพระสาวก ก็คือ กําลังของพระตถาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๖๙๗] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคตอันนั้น กําลังของพระสาวก
ก็อันนั้นแหละ กําลังของพระสาวกอันนั้น กําลังของพระตถาคตก็อัน
นั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙๘] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคตเชนใด กําลังแหงพระสาวก
ก็เชนนั้น กําลังแหงพระสาวกเชนใด กําลังของพระตถาคต ก็เชนนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๖๙๙] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?.
ป. ถูกแลว.
ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การ
แสดงธรรมแหงพระตถาคต เชนใด บุรพประโยค บุรพจริยา การ
กลาวธรรม การแสดงธรรม แหงพระสาวกก็เชนนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐๐] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคต คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะ พระสัพพัญู คือผูรูธรรมทั้งปวง พระสัพพทัสสาวี
คือ ผูเห็นธรรมทั้งปวง พระธรรมสามี คือเจาแหงธรรม พระธรรมปฏิสรณะ คือ ผูมีธรรมเปนที่อาศัย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสาวก ก็คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะ พระสัพพัญู พระสัพพทัสสาวี พระธรรมสามี พระธรรมปฏิสรณะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐๑] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคต เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหเกิด
ขึ้น เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏขึ้น เปนผูกลาวมรรคที่ใคร ๆ
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มิเคยไดกลาว เปนผูรูมรรค เปนผูรูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสาวก ก็เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหเกิด
ขึ้น เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏขึ้นเปนผูกลาวมรรคที่ใคร ๆ
มิเคยไดกลาว เปนผูรูมรรค เปนผูรูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐๒] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสาวก เปนพระสัพพัญู เปนพระสัพพทัสสาวี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐๓] ป. พระสาวกรูฐานะและอฐานะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสาวกรูฐานะและอฐานะ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่ง
ฐานะและอฐานะ ทั่วไปแกพระสาวก ดังนี้.
[๗๐๔] ป. พระสาวกรูผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุ
แหงกรรมสมาทานทั้งอดีตและปจจุบัน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. หากวา พระสาวกรูผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ
โดยเหตุแหงกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งผลอัน
สุกวิเศษโดยฐานะ. โดยเหตุแหงกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน ทั่วไปแกพระสาวก.
[๗๐๕] ป. พระสาวก รูปฏิปทาอันนําไปสูคติทั้งปวง หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสาวกรูปฏิปทาอันนําไปสูคติทั้งปวง
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตาม
จริงซึ่งปฏิปทาอันจะนําไปในคติทั้งปวง ทั่วไปแกพระสาวก ดังนี้.
[๗๐๖] ป. พระสาวกรูโลกอันมีธาตุตาง ๆ มีธาตุมิใชนอย
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสาวกรูโลกอันมีธาตุตาง ๆ มีธาตุ
มิใชนอย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ
การรูตามจริงซึ่งโลกอันมีธาตุตาง ๆ มีธาตุมิใชนอย ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๐๗] ป. พระสาวก รูความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติ
คืออัธยาศัยตาง ๆ กัน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสาวกรูความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมี
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อธิมุติตาง ๆ กัน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุตติตาง ๆ กัน
ทั่วไปแกพระสาวก.
[๗๐๘] ป. พระสาวกรูความเศราหมอง ความผองแผว การ
ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสาวกรูความเศราหมอง ความผอง
แผว การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
เศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และ
สมาบัติ ทัว่ ไปแกพระสาวก.
[๗๐๙] ป. พระสาวกรูญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคย
อยูอาศัยในกาลกอนไดแกระลึกชาติหนหลังได หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธ
ที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของ
พระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคยอยู
อาศัยในกาลกอน ทั่วไปแกพระสาวก.
[๗๑๐] ป. พระสาวกรูจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. หากวา พระสาวกรูจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้ง
หลาย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ
การรูตามจริงซึ่งจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ทัว่ ไปแกพระสาวก.
[๗๑๑] ป. อาสวะทั้งหลาย ทั้งของพระตถาคต ทั้งของพระสาวกตางก็สิ้นไปแลว มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. มีเหตุอะไร ๆ ที่ทําใหตางกันในระหวางความสิ้น
อาสวะแหงพระตถาคต กับความสิ้นอาสวะแหงพระสาวก หรือใน
ระหวางความหลุดพนแหงพระตถาคต กับความหลุดพนแหงพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมมี.
ป. หากวา ไมมีเหตุอะไร ๆ ที่ทําใหตางกันใน
ระหวางความสิ้นอาสวะแหงพระตถาคต กับความสิ้นอาสวะแหงพระสาวก หรือในระหวางความหลุดพนแหงพระตถาคต กับความหลุดพน
แหงพระสาวก ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต
คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก.
[๗๑๒] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ ทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
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ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๑๓] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๑๔] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไมทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๕] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไมทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๑๖] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ไมทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๐๗] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ไมทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไมทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๘] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ ทั่วไปแกพระสาวก หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๑๙] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความ
ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ทัว่ ไปแกพระสาวก
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
พลกถา จบ

อรรถกถาพลกถา
วาดวย พละ คือ กําลัง
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องพละ คือกําลัง. ในเรืองนั้น ชนเหลาใดมี
ลัทธิ ดุจนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา กําลังพระตถาคตทั่วไป
แกพระสาวกทั้งหลาย เพราะถือเอาพระสูตร ๑๐ สูตร มีอนุรุทธสังยุต
สูตรเปนตน โดยไมพิจารณาวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็แล เรายอมรู
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ชัดซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และยอมรูชัดอฐานะโดยความเปน
อฐานะตามความเปนจริง เพราะความที่สติปฏฐานทั้ง ๔ เหลานี้เรา
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลา
นั้น. คําตอบรับรองเปนของปรวาที เพราะตั้งอยูในลัทธิ. อนึ่ง ชื่อวา
กําลังแหงพระตถาคตนี้ ทั่วไปแกพระสาวกทั้งหลายก็มี ไมทั่วไปก็มี
ทั้งทั่วไปและไมทั่วไปก็มี มีอยู ในกําลังเหลานั้น ญาณในความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายชื่อวา สาธารณะ คือทั่วไปแกพระสาวก แตอินทริยปโรปริยตั ติญาณ ไดแกญาณรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย เปน
อสาธารณญาณ คือญาณไมทั่วไป ญาณที่เหลือเปนสาธารณะดวย
อสาธารณะดวย. จริงอยูพระสาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งฐานาฐานญาณเปน
ตนไดบางอยาง แตพระตถาคตทั้งหลายยอมรูฐานาฐานญาณเปนตนได
โดยสิ้นเชิง. พระสาวกทั้งหลายยอมรูสาธารณาณเหลานั้นโดยอุทเทส
คือโดยหัวขอ ไมรูโดยนิทเทส คือโดยนําออกแสดงโดยพิสดาร. ก็ลัทธิ
นี้กลาววา กําลังของพระตถาคตแมทั้งปวงวาทั่วไปแกพระสาวก
โดยไมแปลกกัน ดังนี้ เพื่อตําหนิลัทธินั้น ๆ เพราะเหตุนั้น จึงเริ่ม
ซักถามอีกวา กําลังของพระตถาคตก็คือกําลังพระสาวก ดังนี้
เปนตน.
ในการตอบปญหาเหลานั้น ปญหาที่ ๑ ปรวาทีหมายเอาความ
ที่กําลังเหลานั้น เปนวิสัยคือเปนอารมณแหงอาการทั้งปวงโดยนิทเทส
จึงตอบปฏิเสธ. ในปญหาที่ ๒ ตอบรับรองดวยสามารถแหงญาณมีฐานา-
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ฐานญาณเปนตนโดยอุทเทส. ในปญหาวา กําลังของพระตถาคต
อันนั้น กําลังของพระสาวกก็อันนั้นแหละ ปรวาทีตอบปฏิเสธ
เพราะไมมีการกระทําที่แตกตางกันโดยอาการทั้งปวง. บุรพประโยค
คือการประกอบในเบื้องตน ก็ดี บุรพจริยา คือการประพฤติเบื้องตน
ก็ดี ยอมเปนอยางเดียวกันโดยอรรถ. การกลาวธรรมดวย การแสดง
ธรรมดวย ก็เปนเชนเดียวกัน.
ในปญญาวาดวยอินทริยปริยัตติญาณ ปรวาทีตอบรับรองใน
วิสัย คืออารมณแหงพระสาวก หมายเอาทั่วไปโดยเอกเทส คือบางสวน.
บัดนี้ ปญหาของปรวาที มีคําวา พระสาวกรูฐานะและ
อฐานะหรือ เปนตน เพื่อใหตั้งไวซึ่งความที่ญาณเหลานั้นเปนสาวก
สาธารณญาณ โดยความที่ทานยอมรูฐานาฐานญาณเปนตนโดยอุทเทส
เพราะฉะนั้นจึงประกาศความรูอรรถของพระสาวกสักวาการรูนั้น. ใน
ปญหานั้นปรวาทีไมถือเอาอินทริยปโรปปริยัตติญาณซึ่งเปนญาณอยางใด
อยางหนึ่งแหงอสาธารณญาณ ๖.
คําวา ความสิ้นอาสวะแหงพระตถาคต กับความสิน้
อาสวะแหงพระสาวก ดังนี้ อธิบายวา คําใดอันบุคคลควรกลาวพึงมี
เพราะอาศัยการสิ้นอาสวะของพระตถาคต กับการสิ้นอาสวะของพระสาวกนั้น ความแตกตางกันหามีไม. แมในบทวา ความหลุดพน
แหงพระตถาคต กับความหลุดพนแหงพระสาวก ก็นัยนี้นั่น
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แหละ. คําที่เหลือในที่นี้มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
บัดนี้ ปญหาของปรวาทีวา ในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย เปนตนนั่นแหละอีก เพื่อเปรียบเทียบญาณในความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายของพระตถาคตกับพระสาวกที่สกวาทีตอบรับรองเปน
สาธารณญาณนั้น แลวจึงถามซึ่งความเปนสาธารณญาณทั้งหลายแมที่
เหลือ. ญาณนั้นอันสกวาทีผูแกปญหารับรองแลววาเปนสาธารณญาณ
เพราะไมมีอะไรแปลกกันในการสิ้นอาสวะเลย. ในญาณทั้งหลายนอก
จากนี้ทานตอบปฏิเสธความเปนญาณสาธารณะเพราะไมมีพิเศษในพระสาวก. คําถามเรื่องอสาธารณญาณ ของปรวาทีเปรียบเทียบอาสวักขยญาณนั้นนั่นแหละกับบรรดาญาณทั้งหลายมีฐานาฐานญาณเปนตน
อีก. ในการวิสัชนาปญหานั้น สกวาทีปฏิเสธในอาสวักขยญาณแตรับรอง
ในญาณแมที่เหลือ. ตอจากนี้เปนคําถามอสาธารณญาณของปรวาที
เปรียบเทียบกับอินทริยปโรปริยัตติญาณ. ญาณนั้นทานแสดงไวโดยยอ.
๑

๑ อสาธารณญาณ ๖ ไดแก ญาณที่ไมทั่วไปแกพระสาวกทั้งหลาย ๖ คือ :๑. อินทริยปโรปริยัตติญาณ ไดแก ปญญาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย.
๒. อาสยานุสยญาณ ไดแก ปญหาหยั่งรูอาสยะ คือ อัธยาศัย และกิเลสที่
นอนเนื่องในสันดานของสัตว.
๓. ยมกปาฏิหริ ญาณ ไดแก ปญญาหยั่งรูการทํายมกปาฏิหาริย
๔. มหากรุณาสมาปตติญาณ ไดแก ปญญาหยั่งรูในการเขามหากรุณาสมบัติ
๕. สัพพัญุตญาณ ไดแก ปญญาหยั่งรูธรรมทั้งปวง
๖. อนาวรณญาณ ไดแก ปญญาหยั่งรูธรรมอันไมมีอะไรขัดของ.
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แมในการวิสัชนาปญหา สกวาทีตอบรับรองในอินทริยปโรปริยัตติญาณ
ตอบปฏิเสธในญาณที่เหลือทั้งหลาย. ตอจากนั้นคําถามสาธารณญาณ
แหงอนทริยปโรปรยัตติญาณ ของปรวาทีซึ่งเปรียบเทียบกับฐานาฐานญาณทั้งหลาย. ญาณแมนั้น ทานก็แสดงไวโดยยอ. ในการวิสัชนา
ปญหานั้น สกวาทีตอบปฏิเสธในอินทริยปโรปริยัตติญาณ ตอบรับรอง
ในญาณทั้งหลายที่เหลือ ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาพลกถา จบ
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อริยันติกถา
[๗๒๐] สกวาที กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริง
ในฐานะและอฐานะ เปนอริยะ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เปนมรรค เปนมงคล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคามิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย
เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๒๑] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีสุญญตะ เปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีสญ
ุ ญตะ เปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ
อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ
อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต
๒ ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีอนิมิตตะเปนอารมณ หรือ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ
อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะ
ดวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ
อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะ
ดวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต
๒ ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๒] ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ
ฯลฯ มีอัปปณิหิตะ เปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๒๓] ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค เปนอริยะ มีสุญญตะอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โพชฌงคเปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ
ฯ ล ฯ มีอัปปณิหติ ะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๒๔] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มี
สุญญตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สติปฏฐานเปนอริยะ แตไมพึงกลาววามีสุญญตะเปนอารมณ หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ
อัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สติปฏฐานเปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ ฯ ล ฯ
มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัมมัปปธาน ฯ ล ฯ โพชฌงค เปนอริยะ แต
ไมพึงกลาววา มีอปั ปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๕] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๒๖] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย ทรงทําไวในพระทัย
ซึ่งสุญญตะดวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย ทรงทําไวในพระทัย
ซึ่งสุญญตะดวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต
๒ ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 595

ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อนิมติ ตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปน
อารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. มีอัปปณิหติ ะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย ทรงทําไวในพระทัย
ซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย ทรงทําไวในพระทัย
ซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต
๒ ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๒๗] ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ
ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ มีอปั ปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค เปนอริยะ มี
สุญญตะอารมณ ฯ ล ฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปน
อารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ มีอปั ปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๘] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสญ
ุ ญตะ
เปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯ ล ฯ มีอัปปณิหติ ะเปน
อารมณ หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มี
อัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๒๙] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะ
เปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมติ ตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอปั ปณิหิตะเปนอารมณ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัมมัปปธาน ฯ ล ฯ โพชฌงค เปนอริยะ แต
ไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๐] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๓๑] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๒] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ แตไมพึงกลาววา เปนอริยะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย แตไมพึงกลาววา
เปนอริยะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๓] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปน
อริยะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็ไมพึงกลาววา เปน
อริยะ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๓๔] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ มีสุญญตะ
เปนอารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะก็เปนอริยะ มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๓๔] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มี
อัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะก็เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ
หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๕] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ มีสุญญตะอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ก็เปนอริยะ มี
อัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ส. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๓๖] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐานะ เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา สุญญตะเปน
อารมณ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ
และอฐาน เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ
มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะ
เปนอารมณ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๓๗] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะ
เปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมติ ตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปน
อารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็เปนอริยะ แตพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะ
เปนอารมณ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อริยันติกถา จบ
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อรรถกถาอริยันติกถา
วาดวยเปนอริยะ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องเปนอริยะ. ในปญหานั้น ลัทธิแหงชนเหลา
ใด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา อาสวักขยญาณเปน
อริยะอยางเดียวเทานั้น หามิไดโดยที่แทแมญาณเบื้องตน ๙ อยาง ที่
เปนกําลัง ก็เปนอริยะดวย ดังนี้ สกวาทีหมายชนเหลานั้น จึงถามวา
การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ เปนอริยะหรือ คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําถามดวยสามารถแหงมรรคเปนตนวา ญาณ
นี้ใดในอริยมรรค เปนตน ญาณอยางใดอยางหนึ่ง นั้นพึงเปน
อริยะหรือ อีก เปนของสกวาที คําตอบปฏิเสธเปนของปรวาที. คํา
ถามวาดวย สุญญตารมณ เปนตนอีก เปนของสกวาที. ในคําถามนั้น
สุญญตา ๒ อยาง คือ สัตตสุญญตา ความวางเปลาจากสัตว ๑ สังขารสุญญตา ความวางเปลาจากสังขาร ๑. ปญจขันธ เปนสภาพวาง
๑

๑. ทสพลญาณ ญาณอันเปนกําลัง ๑๐ คือ :- ๑. ฐานาฐานญาณ ปรีชา
หยั่งรูฐานะ และอฐานะ ๒. วิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผ ลแหงกรรม ๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูทางไปสูภูมิทั้งปวง ๔. นานาธาตุญาณ ปรีชา
หยั่งรูธาตุตาง ๆ ๕. นานาธิมุตติญาณ ปรีชาหยั่งรูอธิมุตติ คือ อัธยาศัยของ
สัตวตาง ๆ ๖. อินทริโยปริยัตติญาณ ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย
ของสัตว ๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรูอาการมีความเศราหมองเปนตน
แหงธรรมมีฌานเปนตน ๘. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๙. จุตูปปาตญาณ
๑๐. อาสวักขยญาณ.
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เปลาจากสัตว อันชาวโลกสมมติไวดวยทิฏฐิ ชื่อวา สัตตสุญญตา
พระนิพพาน เปนสภาพวางเปลาสงัดแลว เปนธรรมชาติออกไปแลว
จากสังขารทั้งปวง ชื่อวา สังขารสุญญตา. ในปญหานั้น ปรวาที
หมายเอาความวางเปลาที่เปนอารมณของพระนิพพาน จึงปฏิเสธ แต
รับรองเพราะหมายเอาความวางเปลาที่เปนอารมณของสังขาร. แมถูก
ถามวา ทรงทําไวในพระทัย ก็ปฏิเสธเพราะหมายเอาพระนิพพาน
เทานั้น ยอมตอบรับรองเพราะหมายเอาสังขารทั้งหลาย. ตอจากนั้นถูก
สกวาทีถามวา เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒
ดวงหรือ เพราะถือเอานัยนี้วา ผูม ีมนสิการในฐานญาณ และ
อฐานญาณเปนตนมีสังขารเปนอารมณ แตผูมมี นสิการในความวาง
เปลามีพระนิพพานเปนอารมณ ปรวาทีนั้น เมื่อไมไดโอกาสอันมี
เลสนัย จึงปฏิเสธ. แมอนิมิตตะ และ อัปปณิหิตะ ก็นัยนี้นนั้ แหละ.
จริงอยู ขันธทั้งหลาย ชื่อวา ไมมนี ิมิต เพราะไมมีนิมิตคือสัตว
พระนิพพาน ชื่อวา ไมมนี ิมิต เพราะไมมีนิมิต คือสังขาร. ขันธ
ทั้งหลาย ชื่อวา อัปปณิหติ ะ คือไมมีที่ตั้ง โดยการตั้งความปรารถนา
แหงสัตวอันถึงการนับวา ปณิธิ เพราะอรรถวาพึงตั้งไว กลาวคืออันเขา
ยกขึ้นแลวพึงตั้งไวแมในธรรมอยางหนึ่ง. พระนิพพาน ชื่อวา อัปปณิหิตะ คือไมมีที่ตั้ง ดวยการตั้งไวซึ่งตัณหา หรือดวยการตั้งไวซึ่ง
สังขารทั้งปวงอันเปนอารมณแหงตัณหา. เพราะฉะนั้นในการวิสัชชนา
แมนี้ ทั้งการปฏิเสธและการรับรอง บัณฑิตพึงทราบโดยนัยกอนนั่น
เทียว.
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ตอจากนี้ อนุโลมและปฏิโลมปญหาวา โลกุตตรธรรมทั้งหลาย
มีสติปฏฐานเปนตน เปนอริยะดวย มีสุญญตะเปนตน เปนอารมณ
ดวย ฉันใด ญาณเปนเครื่องหยั่งรูฐานะและอฐานะโดยลัทธิของทาน
ฉันนั้นหรือ ในการวิสชั ชนาปญหานั้น การตอบรับรองแมทั้งปวง
และการปฏิเสธทั้งปวง เปนของปรวาที บัณฑิตพึงทราบคําถามและ
คําตอบแมในญาณที่เหลือโดยอุบายนี้. แตในบาลีทานยอญาณที่เหลือไว
แลวก็จําแนกจุตูปปาตญาณไวสุดทาย. ขางหนาตอจากนี้ เปนคําถามถึง
ความเปนพระอริยะทั้งโดยอนุโลม และปฏิโลมแหงญาณทั้งหลายที่เหลือ
เปรียบเทียบกับอาสวักขยญาณอันสําเร็จแลววาเปน อริยะ แมในลัทธิ
ของตน. คําถามทั้งปวงเปนของปรวาที. สกวาทีตอบรับรองดวย ปฏิเสธดวย. เนื้อความเหลานั้นมีอรรถงายทั้งนั้น. สวนในบาลีทานยอ
ญาณทั้ง ๗ ไวในที่นี้แลวแสดงดุจนัยที่ ๑ นั่นแล.
อรรถกถาอริยันติกถา จบ
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วิมุจจติกถา
[๗๓๘] สกวาที จิตมีราคะหลุดพนได หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. จิตสหรคตดวยราคะ เกิดพรอมกับราคะ ระคน
ดวยราคะ สัมปยุตดวยราคะ ปรากฏพรอมกับราคะ แปรไปตามราคะ
เปนอกุศล เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของ
สัญโญชน เปนอารมณของคันถะ เปนอารมณของโอฆะ เปนอารมณ
ของโยคะ เปนอารมณของนิวรณ เปนอารมณของปรามาสะ เปน
อารมณของอุปทาน เปนอารมณของสังกิเลส หลุดพนได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๓๙] ส. จิตมีผัสสะหลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้ง
ผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตมีราคะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้ง
ราคะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๐] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมี
เจตนา ฯลฯ จิตมีปญญา หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งปญญา
และจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. จิตมีราคะหลุดพนได หลุดพนไดทั้ง ๒ คือ
ทั้งราคะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๔๑] ส. จิตมีผัสสะ มีราคะ หลุดพนได หลุดพนทัง้ ๒
คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งราคะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๒] ส. จิตมีเวทนา มีราคะ ฯ ล ฯ จิตมีสัญญา มีราคะ
ฯลฯ จิตมีเจตนา มีราคะ ฯ ล ฯ จิตมีปญญา มีราคะ หลุดพนได
หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งราคะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๔๓] ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตสหรคตดวยโทสะ เกิดพรอมกับโทสะ ระคน
ดวยโทสะ สัมปยุตดวยโทสะ ปรากฏพรอมกับโทสะ แปรไปตามโทสะ
เปนอกุศล เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณ
ของสังกิเลส หลุดพนได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๔๔] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งโทสะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๕] ส. จิตมีเวทนา ฯ ล ฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา
ฯลฯ จิตมีปญญา หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งปญญาและจิต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งโทสะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๔๖] ส. จิตมีผัสสะ มีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒
คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งโทสะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๗] ป. จิตมีเวทนา มีโทสะ ฯ ล ฯ จิตมีสัญญา มีโทสะ
ฯลฯ จิตมีเจตนา มีโทสะ ฯลฯ จิตมีปญญา มีโทสะ หลุดพนได
หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งโทสะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๔๘] ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตสหรคตดวยโมหะ เกิดพรอมกับโมหะ ระคน
ดวยโมหะ สัมปยุตดวยโมหะ ปรากฏพรอมกับโมหะ แปรไปตามโมหะ
เปนอกุศล เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ เปนอารมณ
ของสังกิเลส หลุดพนได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๙] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งโมหะแลวจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๐] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา
ฯลฯ จิตมีปญญา หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งปญญาและจิต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 609

ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒ คือ
ทั้งโมหะและจิต หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๕๑] ส. จิตมีผัสสะ มีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้ง ๒
คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๕๒] ส. จิตมีเวทนา มิโมหะ ฯ ล ฯ จิตมีสัญญา มีโมหะ
ฯ ล ฯ จิตมีเจตนา มีโมหะ ฯ ล ฯ จิตมีปญญา มีโมหะ หลุดพนได
หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หลุดพนทั้ง ๒ คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๓] ส. ไมพึงกลาววา จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ
หลุดพนได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตที่ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก
โมหะ หมดกิเลส หลุดพน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๕๐] ส. ถาอยางนั้น จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ ก็
หลุดพนไดนะสิ.
วิมุจจติกถา จบ
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อรรถกถาวิมุตติกถา
วาดวยวิมุติ

๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องวิมุติ คือความหลุดพน. ในปญหานั้น ลัทธิ
แหงชนเหลาใด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา ชื่อวา
การปฏิบัติเพื่อความหลุดพนของจิตที่ปราศจากราคะแลวหามีไม เหมือน
อยางวา ผาที่เขาซักฟอกเอามลทินออกไปยอมพนจากมลทินไดฉันใด
จิตมีราคะก็ฉันนั้น ยอมหลุดพนจากราคะได ดังนี้ สกวาทีหมายชน
เหลานั้น จึงถามปรวาทีวา จิตมีราคะหลุดพนหรือ คําตอบรับรอง
เปนของปรวาที. จากนั้นถูกถามโดยนัยวา จิตสหรคตดวยราคะ
เปนตนหลุดพนไดหรือ ปรวาทีปฏิเสธโดยหมายเอาวา ในขณะ
แหงมรรคจิต จิตนั้นชือ่ วายอมหลุดพน แตในกาลนั้น จิตเห็น
ปานนี้ยอมไมมี. แมถกู ถามโดยนัยวา จิตมีผัสสะ เปนตน
ปรวาทีเมื่อไมเห็นความหลุดพนจากราคะเหมือนธรรมทั้ง ๒ คือผัสสะ
และจิตหลุดพนจากราคะ ซึ่งตอบรับรองแลว จึงตอบปฏิเสธ. แมใน
จิตมีโทสะ เปนตน บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยอุบายนี้ แล.
อรรถกถาวิมุตติกถา จบ
๑. บาลีเปน วิมุจจติกถา
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วิมุจจมานกกถา
[๗๕๔] สกวาที จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด
พน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๕] ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด
พน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สวนหนึ่ง เปนพระโสดาบัน อีกสวนหนึ่ง ไม
เปนพระโสดาบัน สวนหนึ่ง ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทํา
ใหแจงแลว เขาถึงอยูถูกตองดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล อีกสวนหนึ่ง
ไมถูกตองดวยกายอยู ซึง่ โสดาปตติผล สวนหนึ่ง เปนพระโสดาบัน
ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ
ฯลฯ ประกอบดวยอริยกันตศีล อีกสวนหนึ่ง ไมประโยคกอบดวยอริยกันตศีล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๖] ส. สวนหนึ่ง หลุดพนแลว อีกสวนหนึ่ง ยังไม
หลุดพน หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สวนหนึ่ง เปนพระสกทาคามี อีกสวนหนึ่ง
ไมเปนพระสกทาคามี สวนหนึ่ง ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว
ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งสกทาคามิผล อีกสวนหนึ่ง
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๕๗] ส. สวนหนึ่ง หลุดพนแลว อีกสวนหนึ่ง ยังไม
หลุดพน หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. สวนหนึ่งเปนพระอนาคามี สวนหนึ่งไมเปน
พระอนาคามี สวนหนึ่ง ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําให
แจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งอนาคามิผล อีกสวนหนึ่ง
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ผูอุปหัจจปรินิพพายี ผูอ สังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามี
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๕๘] ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด
พน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. สวนหนึ่งเปนพระอรหันต อีกสวนหนึ่งไมเปน
พระอรหันต สวนหนึ่งถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําใหแจง
แลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งอรหัตผล อีกสวนหนึ่งไม
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล สวนหนึ่งปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ สวนหนึ่งทําใหแจงแลวซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง อีกสวนหนึ่ง
ไมทําใหแจงแลวซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๙] ส. จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตหลุดพนแลวในขณะเกิดขึ้น ยังหลุดพนอยู
ในขณะดับไป หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๐] ป. ไมพงกลาววา จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา เมื่อบุคคลนั้น
รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ
จิตยอมหลุดพนแมจากภวาสวะ จิตยอมหลุดพนแมจากอวิชชาสวะ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. ถาอยางนั้น จิตที่หลุดพนแลว ก็ยังหลุดพนอยู
นะสิ.
[๗๖๑] ส. จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลนั้น
เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เปนจิตบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่อง
ยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ถึง
ความเปนจิตไมหวั่นไหว ตั้งอยูแลวอยางนี้ ยอมนอมจิตไปเพื่อ
ญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา จิตที่หลุดพนแลว
ยังหลุดพนอยู.
[๗๖๒] ส. จิตที่หลุดพนอยู มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตที่กําหนัดอยู ขัดเคืองอยู หลงอยู เศราหมอง
อยู มีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว ขัดเคือง
แลวและไมขัดเคืองแลว หลงแลวและไมหลงแลว ขาดแลวและไมขาด
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๒๖
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แลว แตกแลวและไมแตกแลว อันปจจัยทําแลวและอันปจจัยไมทําแลว
เทานั้น มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาจิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว ขัดเคืองแลวสละไมขัดเคืองแลว หลงแลวและไมหลงแลว ขาดแลวและ
ไมขาดแลว แตกแลวและไมแตกแลว อันปจจัยทําแลวและอันปจจัย
ไมทําแลว เทานั้น ก็ตองไมกลาววา จิตหลุดพนอยู มีอยู.
วิมุจจมานกถา จบ

อรรถกถาวิมุจจมานกถา
วาดวยจิตหลุดพนอยู
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องจิตหลุดพนอยู. ในปญหานั้น ลัทธิแหงชน
เหลาใดวา จิตหลุดพนแลวดวยวิกขัมภนวิมุติโดยฌาน ในขณะแหง
มรรค จิตนั้นชื่อวาหลุดพนอยูดวยสมุจเฉทวิมุติ ดังนี้ สกวาทีหมายชน
เหลานั้น จึงถามวา จิตที่หลุดพนแลวยังหลุดพนอยูหรือ คําตอบ
รับรองเปนของปรวาที. สกวาทีถามอีกวา สวนหนึ่งหลุดพนแลว ใน
บรรดาคําเหลานั้นคําวา สวนหนึ่ง เปนคําไมปรากฏตามความ
เปนจริง อธิบายวา ทานถามวา จิตหลุดพนแลวสวนหนึ่ง ไม
หลุดพนแลวสวนหนึ่ง ฉันใด จิตนั้นสวนหนึ่งหลุดพนแลว แตอีก
สวนหนึ่งไมหลุดพนแลว ฉันนั้นหรือ ดังนี้.
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ถามวา พระสกวาทียอมถามอยางนี้ เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะปรวาทีนั้นกลาวผิดภาวะปกติวา จิตที่หลุดพน
แลววายังหลุดพนอยู ดังนี้ เหมือนอยางวา ชางไมทําวัตถุทั้งหลาย
มีไมเปนตน เขาทําเสร็จแลวบางสวน บางสวนยังไมเสร็จเพราะความที่
ของนั้นยังไมเรียบรอยฉันใด จิตแมนี้ก็ยอมจะปรากฏตามลัทธิวา สวน
หนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งไมหลุดพน ฉันนัน้ .
ลําดับนั้น ปรวาทีตอบปฏิเสธในปญหาแรก เพราะจิตไมมี
บางสวนดุจชางทําไม เปนตน ในปญหาที่ ๒ ตอบรับรองเพราะความ
ที่จิตนั้นกําลังหลุดพนไมใชหลุดพนแลวและทํากิจยังไมเสร็จ. อีกอยาง
หนึ่ง ทานตอบปฏิเสธหมายเอาลักขณจิตแหงโลกียฌาน แตวาลักขณจิตแหงโลกียฌานนั้นไมใชกําลังหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุติในกาลนั้น จึง
ตอบรับรองหมายเอาลักขณจิตแหงโลกุตตรฌาน. ลัทธิของทานวา ก็
ในกาลนั้น จิตนั้นกําลังหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุติโดยสวนหนึ่งแหงจิต
ที่หลุดพน ดังนี้. ลําดับนั้น สกวาทีจึงกลาววา สวนหนึ่งเปน
พระโสดาบัน เปนตน เพื่อทวงดวยคําวา หากวาจิตดวงนั้นแหละ
หลุดพนไดสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไมหลุดพนมีอยูไซร ครั้นเมื่อความ
เปนเชนนั้นมีอยู บุคคลใดเปนพระโสดาบันดวยจิตดวงหนึ่งนั้นแหละ
บุคคลแมนั้นก็ตองเปนพระโสดาบันเพียงสวนหนึ่งไมเปนสวนหนึ่งดวย
จิตดวงนั้น ดังนี้ ปรวาทีเมื่อไมเห็นธรรมเนียม เชนนั้นจึงตอบปฏิเสธ.
แมในวาระที่เหลือทั้งหลายก็นัยนั่นแหละ.
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ในปญหาวาดวย จิตหลุดพนแลวในขณะการเกิดขึ้น อธิบาย
วา ถาจิตดวงหนึ่งนั้นแหละหลุดพนแลวดวย กําลังหลุดพนอยูดวย
ไซร จิตที่หลุดพนแลวและกําลังหลุดพนยอมปรากฏในขณะเดียวกัน
จิตเห็นปานนี้เปนลัทธิของทานหรือ. ในการชําระพระสูตร พระสูตร
แรกเปนของปรวาที. ในพระสูตรนี้ อธิบายวา จิตยอมหลุดพน
เปนการชี้แจงไมคงที่. หมายความวา ไมกลาววาเปนขณะเกิดหรือขณะ
ดับ เพราะฉะนั้น ปรวาทีจึงนําพระสูตรมาวา เมื่อบุคคลนั้น รูอยู
อยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตใดยอมหลุดพนจากอาสวะเหลานี้ จิตนั้น
ชื่อวายอมหลุดพน ดังนี้. พระสูตรที่ ๒ เปนของสกวาที เนื้อความ
นั้นอธิบายวา ถาจิตหลุดพนแลวชื่อวากําลังหลุดพน เพราะพระบาลี
วา ยอมหลุดพน ตามลัทธิของทานมีอยูไซร จิตนั้นก็พึงหลุดพน
แลวนั่นแหละมิใชกําลังหลุดพน เพราะไมมีคําบาลีในพระสูตรนี้วา
ยอมหลุดพน ดังนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทวงวา จิตกําลังหลุดพนเพราะความหลุดพนอัน
ผิดปกติตามลัทธิของทานมีอยู ฉันใด แมจิตที่กําลังกําหนัดอยูเปนตน
มีอยูเพราะราคะอันผิดปกติเปนตนฉันนั้นหรือ ดังนี้ จึงเริ่มคําเปนตน
อีกวา จิตหลุดพนอยูมีอยูหรือ เปนตน. แมปรวาที เมื่อไมเห็น
จิตเชนนั้น จึงปฏิเสธแลวทั้งสิ้น. ลําดับนั้น สกวาทีเมื่อจะยังปรวาที
ใหรูวา สวนสุดมี ๒ อยางเทานั้น ไมใช ๓ อยาง จึงกลาวคําวา
จิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลวมิใชหรือ เปนตน
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พึงทราบเนื้อความแหงปญหานั้นวา ดูกอนภัทรมุข ผูมีพกั ตรงาม
สวนสุดมี ๒ อยางเทานั้น คือ จิตอันราคะยอมแลวสัมปยุตแลวดวย
ราคะ และจิตอันราคะไมยอมแลวปราศจากราคะแลว มิใชหรือ ? สวน
สุดที่ ๓ คือจิตชื่อวากําลังกําหนัดยอมไมมี ดังนี้. ในคําวา จิตขัดเคือง
แลวเปนตน ก็นัยนี้. ลําดับนั้น สกวาทียังปรวาทีใหรับรองวาใชแลว
เพื่อแสดงสวนสุดทั้ง ๒ นั้นแหละแมในฝายจิตวิมุติ จึงกลาววา ถา
จิตมีแตกําหนัดแลว เปนตน. เนื้อความแหงปญหานั้นพึงทราบวา
ถาทานรับรองสวนสุดทั้ง ๒ นี้ คือ จิตไมหลุดพนแลวและจิตหลุดพน
แลว ทานจงรับรองสวนสุดแมเหลานี้ คือ จิตอันสัมปยุตดวยกิเลส
ชื่อวาไมหลุดพนแลว จิตปราศจากกิเลสชื่อวาหลุดพนแลว เมือ่ วาโดย
ปรมัตถ สวนสุดที่ ๓ วา จิตชื่อวา กําลังหลุดพน ดังนี้ ยอมไมมี
ตามพระสูตร ดังนี้ แล.
อรรถกถาวิมุจจมานกถา จบ
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อัฏฐมกกถา
[๗๖๓] สกวาที บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได
แลว หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนพระโสดาบัน เปนผูถึงแลว ได
เฉพาะแลว บรรลุแลว กระทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกาย
อยู ซึ่งโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๖๔] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนพระโสดาบัน เปนผูถึงแลว
ฯลฯ ถูกแลวดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๕] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว หรือ ?
๑

๑. บุคคลที่ ๘ คือ พระอริยบุคคล ผูตั้งอยูในโสดาปตติ
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๖] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิ ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๗] ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได
หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได หรือ ?
ถูกแลว.
บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯ ล ฯ สีลัพพตปรามาสไมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละสีลัพพตปรามาสไมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๖๘] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่อง
กลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ยังสติปฏฐานใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยัง
สัมมัปปธาน ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว
เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๖๙] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว
หรือ ?
ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังมรรคใหเกิดเพื่อละเครื่อง
กลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละไดแลว
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ดวยธรรมทีม่ ิใชมรรค เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ เปน
อารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังสติปฏฐาน ฯ ล ฯ ยังโพชฌงค ใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละไดแลว
ดวยธรรมทีม่ ิใชมรรค เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ เปน
อารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๗๑] ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ ไม
ไดยังสติปฏฐาน ฯ ล ฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุม
คือวิจิกิจฉา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา อันบุคคลที่ ๘ ละได
แลวดวยธรรมที่มิใชมรรค เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ
เปนอารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๗๗๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุม
คือทิฏฐิไดแลว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิยังจักเกิดขึ้น หรือ ?
ส. จักไมเกิดขึ้น.
ป. หากวา จักไมเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว.
[๗๗๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือ
วิจิกิจฉาไดแลว หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉายังจักเกิดขึ้น หรือ ?
จักไมเกิดขึ้น.
ป. หากวา จักไมเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือ
วิจิกิจฉาไดแลว.
[๗๗๙] ส. บุคคลที่ ๘ ชือ่ วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได
แลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว เพราะ
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ทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๕] ส. บุคคลที่ ๘ ชือ่ วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได
แลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯ ล ฯ
สีลัพพตปรามาสไดแลว เพราะทําอธิบายวาจัก
ไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๗๖] ส. บุคคลที่ ๘ ชือ่ วาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา
ไดแลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯ ล ฯ
สีลัพพตปรามาสไดแลว เพราะทําอธิบายวาจัก
ไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๗๗] ส. บุคคลที่ ๘ ชือ่ วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได
แลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลผูโคตรภู ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ
ไดแลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๗๘] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา
ไดแลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูโคตรภูชอื่ วาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา
ไดแลว เพราะทํา อธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯลฯ
อัฏฐมกกถา จบ

อรรถกถาอัฏฐมกกถา
วาดวยบุคคลที่ ๘
๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องบุคคลที่ ๘ คือ พระอริยบุคคลผูตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรค. ในเรือ่ งนั้น ลัทธิแหงชนเหลาใดดุจลัทธิของนิกาย
อันธกะ และสมิติยะทั้งหลายในขณะนี้วา บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติ๑. ในคัมภีรนี้ ทานลําดับพระอริยบุคคลอยางนี้ คือ บุคคลผูตั้งอยู
ในอรหัตผล เปนที่ ๑ บุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรค เปนที่ ๒ บุคคลผูตั้งอยู
ในอนาคามิผล เปนที่ ๓ ฯลฯ บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค เปนที่ ๘.
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มรรคซึ่งเปนบุคคลที่ ๘ ละปริยฏุ ฐานกิเลสทั้ง ๒ แลว คือทิฏฐิและ
วิจิกิจฉา เพราะไมมีกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นในขณะแหงอนุโลม โคตรภู
และมรรค ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายชนพวกใด พวกหนึ่งเหลานั้น
คําตอบรับรองของปรวาที หมายเอาความไมเกิดขึ้นแหงทิฏฐิ จําเดิมแต
ขณะแหงมรรค. ธรรมดาวา ทิฏฐินี้ พระโสดาบันเปนผูละแลว มิใช
บุคคลที่ ๘ เหตุในเพราะเหตุนั้น ลําดับนั้น สกวาทีจึงซักวา บุคคล
ที่ ๘ เปนพระโสดาบันหรือ ดังนี้เปนตน. แมในปญหาวาดวย วิจ-ิ
กิจฉา ก็นัยนี้นั่นแหละ.
ในปญหาวาดวย อนุสัย ลัทธิทานวา อนุสัยเปนอยางอื่น
นอกจากปริยุฏฐาน เพราะฉะนั้น จึงตอบปฏิเสธวา ไมพึงกลาว
อยางนั้น. ในปญหาวาดวย สีลัพพตปรามาส ปรวาทีไมเห็นโวหารวา
สีลัพพตปรามาสเปน ปริยุฏฐาน จึงตอบปฏิเสธ. ลัทธิวา บุคคลที่ ๘
ละปริยุฏฐานไดแลวเทานั้น. ในปญหาวา บุคคลที่ ๘ ยังมรรคให
เกิดแลว ความวา ในขณะนั้น กําลังเจริญมรรค มิใชเจริญเสร็จ
แลว เพราะฉะนั้นทานจึงตอบปฏิเสธ. ในคําซักถามวา ละไดแลว
ดวยธรรมทีม่ ิใชมรรค เปนตน ปรวาทีตอบปฏิเสธ หมายเอาความ
ที่กิเลสเหลานั้นทานละไดแลวดวยมรรคที่ ๑ นั่นแหละ. ลัทธิของทาน
วา ก็ถาวาบุคคลพึงละกิเลสดวยธรรมที่มิใชมรรคไดไซร บุคคลแม
ผูโคตรภูบุคคลเปนตน ก็พึงละกิเลสได
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คําถามของปรวาทีวา เครื่องกลุมรุม คือ ทิฏฐิยังจักเกิดขึ้น
หรือ คําวิสัชชนาเปนของสกวาที. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง มีอรรถ
งายทั้งนั้น แล.
อรรถกถาอัฏฐมกกถา จบ
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อัฏฐมกัสส อินทริยกถา
[๗๗๙] สกวาที บุคคลที่ ๘ ไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีศรัทธา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมวี ิริยินทรีย ฯลฯ ไมมีสตินทรีย
ฯ ล ฯ ไมมีสมาธินทรีย ฯลฯ ไมมปี ญญินทรียห รือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีปญ
 ญา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๑] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีสติ ฯลฯ มีสมาธิ
ฯลฯ มีปญญา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๘๒] ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญ
 ญา มีปญ
 ญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส มีโสมนัสสินทรีย ฯลฯ
มีชีวิต มีชีวิตินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีชีวิต มีชีวิตินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีปญญา มีปญญินทรีย
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๔] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แตไมมีมนินทริย หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๕] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมมี.
ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส แตไมมีโสมนัสสินทรีย
ฯลฯ ชีวิต แตไมมีชีวิตินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๖] ส. บุคคลที่ ๘ มีปญ
 ญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แตไมมีมนินทรีย ฯลฯ มี
โสมนัส แตไมมีโสมนัสสินทรีย ฯลฯ มีชีวิต แตไมมีชีวิตินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๗] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูไมมีศรัทธา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีวริ ิยินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูเกียจคราน ละความเพียร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสตินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูลมื สติ ไมมีสมั ปชัญญะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสมาธินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูไมมีสมาธิ มีจิตวอกแวก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๘] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูมีปญญาทราม บาน้ําลาย
คือโงเขลา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๘๙] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้นเปนนิยยานิกะ ไดแกเครื่องนําออกไป หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้น
เปนนิยยานิกะ ก็ตองไมกลาววา บุคคลที่ ๘ ไม
มีสัทธินทรีย.
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิรยิ ะ และวิริยะนั้นเปนนิยยานิกะ
ฯ ล ฯ มีสติและสตินั้นเปนนิยยานิกะ ฯ ล ฯ มีสมาธิ และสมาธินั้นเปน
นิยยานิกะ ฯลฯ มีปญญา และปญญานั้นเปนนิยยานิกะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา บุคคลที่ ๘ มีปญญา และปญญานั้นเปน
นิยยานิกะ ก็ตองไมกลาววา บุคคลที่ ๘ ไมมี
ปญญินทรีย.
[๗๙๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
มีปญญา มีปญ
 ญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติ เพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีศรัทธา มีสัทธินทรีย ฯลฯ มีปญญา ปญญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๒] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญ
 ญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๙๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย ฯลฯ
มีปญญา แตไมมปี ญญินทรีย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีปญญา แตไมมี
ปญญินทรีย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๔] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมอี ินทรีย ๕ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย อินทรียนี้ ๕ ประการ, ๕ ประการ เปนไฉน สัทธินทรีย ๑
วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ อินทรีย
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๕ ประการฉะนี้แล, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความเต็มบริบูรณ
แหงอินทรีย ๕ ประการนี้แล จึงเปนพระอรหันต เพลากวานั้น
ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เพลากวานั้น ก็
เปนพระอนาคามี เพลากวานั้น ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งอนาคามิผล เพลากวานั้น ก็เปนพระสกทาคามี เพลากวานั้น
ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เพลากวานั้น ก็
เปนพระโสดาบัน เพลากวานั้น ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดแล ไมมีอินทรีย ๕
ประการนี้เสียเลย โดยประการทั้งปวง เราเรียกผูน ั้นวา เปนคน
ภายนอก เปนผูตั้งอยูในฝายปุถุชน ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลที่ ๘ เปนคนภายนอก เปนผูตั้งอยูใน
ฝายปุถุชน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ถาอยางนั้น บุคคลที่ ๘ ก็มีอินทรีย ๕ นะสิ.
อัฏฐมกัสส อินทริยกถา จบ
๑

๑. ส. มหา. ๑๙/๘๘๘.๘๘๙
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อรรถกถาอัฏฐมกัสส อินทริยกถา
วาดวยอินทรียของบุคคลที่ ๘
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องอินทรียของบุคคลที่ ๘ ในเรื่องนั้น ลัทธิ
แหงชนเหลาใด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะในขณะนี้วา บุคคลที่ ๘
กําลังไดอินทรียทั้งหลายในขณะแหงมรรคเกิด มิใชไดมากอน ดังนี้
สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้นจึงถามปรวาทีวา บุคคลที่ ๘ ไมมสี ัทธินทรียหรือ คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ถูกถามวา บุคคลที่ ๘
ไมมีศรัทธาหรือ ปรวาทีกําหนดเอาความที่ศรัทธาตางจากสัทธินทรีย
จึงตอบปฏิเสธ แมในปญหาที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้. สกวาทีเริ่มคําเปน
ตนวา บุคคลที่ ๘ มีศรัทธามีสัทธินทรียหรือ ดังนี้ เพื่อแสดงวา
เหมือนอยางวา ใจของบุคคลใดมีอยู แมมนินทรีย ไดแกอินทรียคือใจ
ของบุคคลนั้น ก็มีอยูฉันใด อินทรียท ั้งหลายมีศรัทธาเปนตน ของ
บุคคลใดมีอยู แมอินทรียทั้งหลายมีสัทธินทรียเปนตนของบุคคลนั้นก็มี
อยูฉันนั้น. คํานั้นทั้งหมด พรอมทั้งการชําระพระสูตรมีอรรถงายทั้งนั้น
ดังนี้แล.
๑

อรรถกถาอัฏฐมกัสส อินทริยกถา จบ
๑. อินทรีย ๕ ของพระอริยบุคคลตั้งแตที่ ๑-๘ คือ ๑. สัทธินทรีย ๒. วิริยินทรีย
๓. สตินทรีย ๔. สมาธินทรีย ๕. ปญญินทรีย.
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ทิพพจักขุกถา
[๗๙๕] สกวาที มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปน
ทิพยจักษุ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. มังสจักษุ ก็คือทิพยจักษุ ทิพยจักษุ ก็คือ
มังสจักษุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มังสจักษุเปนเชนใด ทิพยจักษุก็เปนเชนนั้น
ทิพยจักษุเปนเชนใด มังสจักษุก็เปนเชนนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๗๙๗] ส. มังสจักษุอันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มังสจักษุอันนั้น ทิพยจักษุอันนั้นแหละ ทิพยจักษุอันนั้น มังสจักษุก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๗๙๘] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิสัย อานุภาพ โคจร ของมังสจักษุ เปน
เชนใด วิสัยอานุภาพ โคจร ของทิพยจักษุ ก็เปนเชนนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๙] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๐๐] ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๐๑] ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑. อุปาทินนะ-อนุปาทินนะดูนิทเทสในธรรมสังคณี ขอ ๗๗๙ และขอ ๙๕๕
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[๘๐๒] ส.
ป.
ส.
ป.
[๘๐๓] ส.

เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวร หรือ ?
ถูกแลว.
เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ๑ หรือ ?
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว ก็เปนมังสจักษุ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๔] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนปญญา
จักษุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๐๕] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
หรือ ?

๑. ปริยาปนนะ-อปริยาปนนะ ดูนิทเทสในธรรมสังคณี ขอ ๘๓๑ และขอ ๙๘๓
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ป. ถูกแลว.
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนมังสจักษุ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๐๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ
ป. ถูกแลว.
ส. จักษุ ๒ อยางเทานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๐๗] ส. จักษุ มี ๒ อยางเทานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสจักษุวามี ๓ คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสจักษุวามี ๓
คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ ก็ตองไมกลาววา จักษุมี ๒
อยางเทานั้น
[๘๐๘] ส. จักษุมี ๒ อยางเทานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุนี้ มี ๓ อยาง, ๓ อยางเปนไฉน มังสจักษุ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 641

ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ จักษุมี ๓ อยาง ฉะนีแ้ ล.
พระผูมีพระภาคเจาเปนบุรุษผูสูงสุดไดตรัสจักษุ ๓ อยางนี้
คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ และปญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมไวแลว
ความเกิดขึ้นแหงมังสจักษุ เปนทางแหงทิพยจักษุ ก็เมื่อใด
ญาณ คือ ปญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมมาเกิดขึ้นแลว เมื่อนั้น ยอม
พนจากทุกขทั้งปวงได เพราะการไดจักษุนั้น ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา จักษุมี ๒ อยาง
เทานั้น.
ทิพยจักขุกถา จบ
๑

อรรถกถาทิพยจักขุกถา
วาดวยทิพพจักษุ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องทิพพจักขุ. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความ
เห็นผิดดุจนิกายอันธกะและสมิติยะทั้งหลาย ในขณะนี้วา มังสจักขุ
๒

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๙.
๒. จักษุ ๓. คือ:- ๑. มังสจักขุ ไดแก จักขุปสาท ๒ ทิพพจักขุ ไดแก
อภิญญาจิตตุปบาทที่เปนทุตยิ วิชชาญาณ ๓. ปญญาจักขุ ไดแก อาสวักขยญาณ
(ในปกรณนหี้ รือในขุททกนิกาย อิตวิ ุตตกะ) จักขุ ๕ คือ :- มังสจักขุ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ พุทธจักขุ สมันตจักขุ (ในขุททกนิกาย มหานิทเทส)
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นั่นแหละ อันธรรม คือ จตุตถฌานอุปถัมภแลว ชื่อวาเปน ทิพพจักขุ
ดังนี้ สกวาทีหมายชนเหลานั้น จึงถามปรวาทีวา มังสจักขุ อันธรรมอุปถัมภแลวเปนทิพพจักขุหรือ
คําตอบรับรองเปนของ
ปรวาที. ก็ถกู ถามอีกวา มังสจักขุกค็ ือทิพพจักขุ ทิพพจักขุกค็ ือ
มังสจักขุหรือ ปรวาทีปฏิเสธวา มังสจักขุนั้นก็เปนเพียงมังสจักษุ
นั้นเทานั้น ไมเปนอยางอื่น. แมในคําถามทั้งหลายวา มังสจักขุ
เปนเชนใด เปนตน ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะความที่จักษุทั้ง ๒
นั้น ไมมีสภาพอยางเดียวกัน. แมในปญหามีคําวา วิสัย เปนตน
ความวา รูปายตนะนั่นแหละเปนวิสัยแหงจักษุแมทั้ง ๒. อธิบายวา
ก็มังสจักขุยอมเห็นรูปอันมาสูคลองแหงจักษุเทานั้น สวนทิพพจักขุนี้
ยอมเห็นรูปอันไมมาสูคลองแหงจักษุได
แมรูปนั้นจะมีภูเขากั้นไว
เปนตน. อนึง่ รูปแมละเอียดยิ่งนัก ก็เปนโคจรคืออารมณของทิพพจักขุ
ได แตรูปเชนนี้เปนอารมณของมังสจักขุไมไดเลย เพราะฉะนั้น
อานุภาพ คือ อํานาจ และโคจร คือ อารมณ แหงจักษุทั้ง ๒
นี้ จึงไมเหมือนกัน ดวยประการฉะนี้. ถูกถามวา เปนอุปาทินนะ
คือเปนกัมมชรูป แลวเปนอนุปาทนนะ
คือมิใชกัมมชรูป
หรือ ปรวาทีนั้น ยอมปรารถนาวา มังสจักขุเปนอุปาทินนะ สวน
ทิพพจักขุเปนอนุปาทินนะ ทั้งมังสจักขุนั้นและก็ไมเปนทิพพขุ เพราะฉะนั้นจึงตอบปฏิเสธ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ปรารถนา ทิพพจักขุยอมเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยมังสจักขุเปนปจจัย เพราะอาศัยพระบาลีวา ความ
เกิดขึ้นแหงมังสจักขุเปนทางแหงทิพพจักขุ ดังนี้ ทั้งมังสจักขุนั้นก็
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เปนความผองใสของมหาภูตรูปทั้ง ๔ อันเปนไปในรูปาวจร เพราะฉะนั้น
จึงตอบรับรอง. แมถูกถามวา เปนกามาวจร ปรวาที่ไมปรารถนา
ซึ่งมังสจักขุนั่นแหละเปนทิพพจักขุ เหตุใด เพราะเหตุนั้น จึงตอบ
ปฏิเสธ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบรับรองวา ธรรมดาวา รูปาวจรเกิด
เพราะความที่มังสจักขุเกิดขึ้นแลว โดยมีรูปาวจรฌานเปนปจจัย. แม
ถูกถามวา เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจรหรือ ตอจากนี้ไป
ทานตอบปฏิเสธ เพราะความไมมีรูปาวจรจิต ในขณะแหงอรูปาวจร
ดวยการภาวนา. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบรับรอง เพราะลัทธิวา มังสจักขุ
นั้นเปนสภาพผองใสของมหาภูตรูปทั้ง ๔ อันเปนปจจัยใหอรูปาวจร
เกิดขึ้น ดังนี้ ก็แตปรวาทีนั้นไมปรารถนาความที่มังสจักขุนั้นเปน
โลกุตตธรรม (อปริยาปนนะ) เพราะฉะนั้น จึงตอบปฏิเสธนั้นเทียว.
คําวา ทิพพจักขุอันธรรมอุปถัมภแลว ไดแก เปนธรรมกามาวจร
อุปถัมภแลว. คําวา อันธรรมอุปถัมถแลว ไดแก เปนธรรม คือ
โลกุตตรอุปถัมภแลว. ถูกถามวา จักขุมี ๒ อยางเทานั้นหรือ ปรวาที
ไมปรารถนาความที่ทิพพจักขุอันธรรมอุปถัมภแลวเปนปญญาจักขุ แม
ก็จริง ถาอยางนั้น ก็ตอบปฏิเสธ เพราะความที่ปญญาจักขุเปนสภาพ
มีอยู. ถูกถามอีก ก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิวา มังสจักขุอัน
ธรรมอุปถัมภแลวยอมเปนทิพพจักขุ ดังนี้ คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถงาย
ทั้งนั้น แล.
อรรถกถาทิพพจักขุ จบ
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ทิพพโสตกถา
[๘๐๙] สกกวาที มังสโสต อันธรรมอุปถัมถแลว เปน
ทิพยโสต หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. มังสโสต ก็คือทิพยโสต ทิพยโสต ก็คือ มังสโสต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑๐] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มังสโสตเปนเชนใด ทิพยโสตก็เปนเชนนั้น
ทิพยโสตเปนเชนใด มังสโสตก็เปนเชนนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑๑] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มังสโสตอันนั้น ทิพยโสตก็อันนั้นแหละ ทิพยโสตอันนั้น มังสโสตก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๘๑๒] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิสัย อานุภาพ โคจร แหงมังสโสต เปน
เชนใด วิสัย อานุภาพ โคจร แหงทิพยโสต
ก็เปนเชนนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑๓] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๔] ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๕] ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๘๑๖] ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑๗] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทิพยโสต อันธรรมอุปถัมภแลว ก็เปนมังสโสต
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๑๘] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โสตมีอยางเดียวเทานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๙] ส. โสตมีอยางเดียวเทานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโสตวามี ๒ อยาง คือ
มังสโสตและทิพยโสต มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโสตวามี ๒
อยาง คือ มังสโสต และทิพยโสต ก็ตองไมกลาววา โสตมีอยางเดียว
เทานั้น.
ทิพพโสตกถา จบ

อรรถกถาทิพพโสตกถา
วาดวยทิพพโสต
๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องทิพพโสต. ในเรื่องนั้น ปรวาทีถูกสกวาที
ถามวา โสตมีอยางเดียวเทานั้นหรือ ก็ตอบปฏิเสธ เพราะโสต
มีอยู ๒ คือ มังสโสต ทิพยโสต ถูกถามอีก ก็ตอบรับรอง เพราะวา
มังสโสตนั้นนั่นแหละ อันธรรมอุปถัมภแลว ชื่อวาเปนทิพพโสต.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
อรรถกถาทิพพโสตกถา จบ
๑. โสต ๒ อยาง คือ ๑. มังสโสต ไดแก โสตปสาท
๒. ทิพพโสต ไดแก อภิญญาญาณ
ในคัมภีรย มกกลาว โสต ๓ คือ ๑. มังสโสต ไดแก โสตปสาท
๒. ทิพยโสต ไดแก อภิญญาจิตตุปสาท
๓. ตัณหาโสต ไดแก โลกเจตสิก

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 648

ยถากัมมูปคตญาณกถา
[๘๒๐] สกวาที ยถากัมมูปคตญาณ คือ ญาณเปนเครื่องรู
ความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม เปนทิพยจักษุ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ทําไวในใจซึ่งความที่สัตวเปนไปตามกรรมดวย
เห็นรูปไดดวยทิพยจักษุดวย หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๒๑] ส. ทําไวในใจซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตาม
กรรมดวย เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต
๒ ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลางอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๒๒] ส. ยถากัมมูปคตญาน เปนทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทําไวในใจซึ่งบทวา สัตวเหลานี้หนอ ทาน
ทั้งหลาย ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูประกอบดวยกาย
ทุจริต ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูประกอบดวยวจีทุจริต
ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูประโยคกอบดวยมโนทุจริต ดังนี้
ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูติเตียนพระอริยะทั้งหลาย ดังนี้ดวย

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 649

ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนมิจฉาทิฏฐิ ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา
สมาทานกรรมคือมิจฉาทิฏฐิ ดังนีด้ วย ทําไวในใจซึ่งบทวา สัตว
เหลานั้นเขาถึงแลวซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนา แตมรณะ
เพราะกายแตก ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา ก็หรือสัตวเหลานี้
นะทานทั้งหลาย ดังนี้ดว ย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูประกอบดวย
กายสุจริต ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูป ระกอบดวยวจีสุจริต
ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูประกอบดวยมโนสุจริต ดังนี้
ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนผูไมติเตียนพระอริยะทั้งหลาย ดังนี้
ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา เปนสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ดวย ทําไวในใจ
ซึ่งบทวา สมาทานกรรมคือสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่ง
บทวา สัตวเหลานั้นเขา แลวซึ่งสุคติ โลกสวรรค เบื้องหนาแตมรณะ
เพราะกายแตก ดังนี้ดว ย เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๓] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทําไวในใจซึ่งบทวา สัตวเหลานี้หนอ ทาน
ทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ฯ ล ฯ ทําไวในใจซึ่งบทวา สัตวเหลานั้นได
เขาถึงแลวซึ่งสุคติ โลกสวรรค เบือ้ งหนาแตมรณะ เพราะกายแตก
ดังนี้ดวย เห็นรูปโดยทิพยจักษุดวย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒
ดวง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๔] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลบางคน เปนผูไมมีทิพยจักษุ เปนผูไมได
เฉพาะแลว ไมบรรลุแลว ไมการทําใหแจงแลวซึ่งทิพยจักษุ แตรูความ
ที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมได มีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลบางคน เปนผูไมมีทิพยจักษุ
เปนผูไมไดเฉพาะแลว ไมบรรลุแลว ไมกระทําใหแจงแลวซึ่งทิพยจักษุ
แตรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมไดมีอยู ก็ตองไมกลาววา ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ.
[๘๒๕] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระสารีบุตรรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไป
ตามกรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ทานพระสารีบุตร รูความที่สัตวทั้งหลาย
เปนไปตามกรรม ก็ตองไมกลาววา ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ.
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[๘๒๖] ส. ทานพระสารีบุตร รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไป
ตามกรรม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๒๗] ส. ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระสารีบุตร ไดกลาวคํานี้ไววา การตั้ง
ความปรารถนา เพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพพจักขุญาณ เจโต
ปริยญาณ อิทธิวิธิ ความหมดจดแหงโสตธาตุ และจุตูปปาตญาณ
ของเราไมมี ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ยถากัมมูปคตญาณ
เปนทิพยจักษุ ดังนี้.
ยถากัมมูปคตญาณกถา จบ
๑

อรรถกถายถากัมมูปคตญาณกถา
วาดวยยถากัมมูปคตญาณ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องยถากัมมูปคตญาณ ไดแก ญาณเปนเครื่อง
รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มี
๑. ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๖
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ความเห็นวา ยถากัมมูปคตญาณนั่นแหละเปนทิพยจักขุ ดังนี้ เพราะ
ไมพิจารณาถือเอาพระสูตรวา ตถาคต ยอมทรงรูแจงซึ่งความที่สัตว
ทั้งหลายผูเปนไปตามกรรม ฯ ล ฯ ดวยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ดวยประการ
ฉะนี้ ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปน
ของปรวาที. ถูกสกวาทีถามอีกวา ทําไวในใจซึ่งความที่สัตวเปน
ไปตามกรรมดวย ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะอารมณ ๒ อยางของจิต
ดวงเดียวกันไมมี. ถูกถามครั้งที่ ๒ ตอบรับรองดวยสามารถแหงจิตตาง ๆ
สกวาทีไมใหโอกาสอันพลั้งพลาดของปรวาทีนั้น จึงถามอีกวา เปน
การประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง ปรวาทีตอบปฏิเสธ. พึงทราบ
เนื้อความในการประกอบบทยถากัมมูปคตนี้ฉันใด ก็พึงประกอบแมดวย
บทวา อิเม วต โภนฺโต สตฺตา แปลวา สัตวเหลานี้หนอ ทาน
ทั้งหลาย เปนตน ฉันนัน้ นั่นแหละ. คําวา ทานพระสารีบตุ รรู
ความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมหรือ ดังนี้ อธิบายวา
พระสารีบุตรเถระยอมไมใชอภิญญาญาณทั้งหลาย เพราะความเปนผู
ปรารถนานอย แตชนบางพวกไมรูจิตสําคัญวา อภิญญาญาณเหลานั้น
ไมมีแกพระเถระเลย ดังนี้เหตุใด เพราะฉะนั้น ทานสกวาทีจึงถาม
ปรวาทีผูสําคัญวา พระเถระไมไดทิพพจักขุ ดังนี้. ดวยเหตุนั้น
นั่นแหละ จึงถูกสกวาทีถามเนื้อความตอไปวา ทานพระสารีบุตร
มีทิพพจักษุหรือ ปรวาทีก็ตองปฏิเสธ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ก็ตอบ
รับรองวา อภิญญาญาณอยางไดอยางหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุแลว
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ญาณนั้นทั้งหมด ทานพระเถระบรรลุแลวโดยลําดับ. บัดนี้ สกวาทีเมื่อ
จะใหปรวาทีสับสน จึงกลาวคําวา ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้
ไววา การตัง้ ความปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพพจักขุญาณ
เจโตปริยญาณ อิทธิวิธ ความหมดจดแหงโสตธาตุ และจุตูปปาตญาณของเราไมมี ดังนี้ จริงอยูทานกลาวคาถานี้ก็เพราะไมมี
ความปรารถนาจะใช ทานมิไดกลาวเพราะไมมีอภิญญาญาณทั้งหลาย
มิใชหรือ แตปรวาทีกําหนดเนื้อความพระสูตรวา ความปรารถนาเพื่อ
ฯ ล ฯ ของเราไมมีเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงตอบรับรองตามลัทธิ
นั้นวา พระเถระมีเพียงยถากัมมูปคตญาณ ไมมีทิพพจักขุญาณ ดวยเหตุ
นั้นนั่นแหละ สกวาทีจึงกลาววา ถาอยางนั้น ทานก็ไมพึงกลาววา
ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพพจักขุ ดังนี้แล.
อรรถกถายถากัมมูปคตญาณกถา จบ
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สังวรกถา
[๘๒๘] สกวาที ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ความไมสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๒๙] ส. ความไมสํารวมไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสํารวมก็ไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๓๐] ส. ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม มิใช
หรือ ความสํารวมมีอยูในหมู เทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความ
ไมสํารวมนั้น ก็มอี ยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา ศีล คือความสํารวม
จากความไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววาศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความไม
สํารวมนั้นก็มีอยูในหมูเทวดา, ที่ทานกลาวในปญหานั้น พึงกลาวได
วา ศีล ความสํารวมจากความไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมู-
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เทวดา แตไมพึงกลาววา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด
ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูในหมูเทวดา ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา
ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูใน
หมูเทวดา ก็ตองไมกลาววา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม
ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวได
วา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมู
เทวดา แตไมพึงกลาววา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด
ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูในหมูเทวดา ดังนี้ ผิด.
[๘๓๑] ส. ความสํารวมมีอยูในมนุษย ความไมสํารวมก็มี
อยูในหมูมนุษยนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ความไมสํารวมก็
มีอยูในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๓๒] ส. ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ความไมสํารวม
ไมมีอยูในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความสํารวมมีอยูในหมูมนุษย ความไมสํารวม
ไมมีอยูในหมูมนุษย หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๘๓๓] ส. การเวนจากปาณาติบาต มีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
ดื่มน้ําเมา กลาวคือสุราเมรัย มีอยูในหมูเทวดา
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมา
กลาวคือสุราและเมรัย ก็อยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๓๔] ส. ปาณาติบาตไมมีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเวนจาnปาณาติบาต ก็ไมมีในหมูเทวดา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมา
กลาวคือสุราและเมรัย ไมมีอยูในหมูเทวดา
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
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ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็ไมมีในหมู
เทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๕ ] ป. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูมนุษยนั้น หรือ ?
ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราเมรัย มีอยูในหมูมนุษย เปนเหตุที่ตั้งแหงความ
ประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็มีอยูในหมูมนุษยนั้น
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ก็เวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย มีอยูในหมูเทวดา เหตุเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท คือดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็มีอยูในหมูเทวดา
นั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๓๖] ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณาติบาตไมมีในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย ปาณาติบาตไมมีในหมูมนุษยนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย มีอยูในหมูเทวดา เหตุเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท คือ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยไมมีอยูในหมูเทวดานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย มีอยูในหมูมนุษย เหตุเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท คือ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ไมมีในหมูมนุษยนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๗] ป. ความสํารวมไมมีในหมูเทวดา หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เทวดาทั้งปวง เปนผูผลาญชีวิต เปนผูถือเอาสิ่ง
ของที่เจาของมิไดให เปนผูประพฤติผิดในกาม เปนผูพูดเท็จ เปนผู
ตั้งอยูในความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ความสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดา นะสิ.
สังวรกถา จบ
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อรรถกถาสังวรกถา
วาดวยความสํารวม
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องความสํารวม. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความ
เห็นวา เทวดาทั้งหลายเบื้องบนตั้งแตชั้นดาวดึงสขึ้นไป ยอมไมประพฤติ
ลวงเวร ๕ คือไมลวงศีล ๕ เหตุในเพราะเหตุนั้น ความสํารวมจึงมีอยู
แกเทพเหลานั้น ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบ
รับรองเปนของปรวาที เพราะไมเห็นความปรากฏแหงเวร ๕. ลําดับนั้น
สกวาทีจึงถามความไมสํารวม เพราะธรรมดาวาความสํารวมมีอยู ความ
ไมสํารวมที่บุคคลพึงสํารวมก็ตองมีอยู. แตปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะ
ในเทวดาทั้งหลายไมมีปาณาติบาต เปนตน. คําวา ความสํารวมมีอยู
ในหมูม นุษย เปนตน สกวาทีกลาว เพื่อแสดงความเปนไปแหงความ
ไมสํารวม ก็ครั้นเมื่อความสํารวมและความเปนไปแหงความสํารวม มีอยู
ความไมสํารวมก็ตองมีอยู. ในปญหาวา ปาณาติปาตา เวรมณี เปน
ตน พึงทราบคําตอบรับรองดวยสามารถแหงการไมประพฤติปาณาติบาต
เปนตน และพึงทราบคําตอบปฏิเสธ เพราะความไมมีปาณาติบาต เปน
ตน. ปญหาวาดวยปฏิโลม มีเนื้อความงายทั้งนั้น. ในปญหาวา ปาณาติบาตไมมีในหมูเทวดาหรือ
พึงทราบคําตอบรับรองของปรวาที
ดวยสามารถแหงการไมประพฤติปาณาติบาตเปนตน และคําปฏิเสธของ
ปรวาที เพราะความไมมีปาณาติบาตเปนตน. ปญหาวาดวยปฏิโลมมี
เนื้อความงายทั้งนั้น.
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ในปญหาทั้งหลายบทสุดทายวา ความสํารวมไมมีในหมู
เทวดาหรือ คําตอบรับรองของสกวาที หมายเอาความไมมีความสํารวมจากการทําปาณาติบาตเปนตนอีก. ตอจากนั้นคําถามของปรวาทีวา
ถาความสํารวมของเทวดาทั้งหลายไมมี เทวดาทั้งปวงก็ตองเปน
ผูลางผลาญชีวิต เปนตน ดวยสามารถแหงคําอันมีเลสนัย. คํา
ปฏิเสธเปนของสกวาที เพราะไมมีความประพฤติลวงเวรของเทวดาทั้ง
หลาย. ปรวาทีใหลัทธิตั้งไว เพราะถือเอาสักแตคําวา ไมพึงกลาว
ของสกวาที. แตลัทธิที่ตงั้ ไวแลวอยางนี้ยอมตั้งไวไมไดเลย ดังนี้แล.
อรรถกถาสังวรกถา จบ
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อสัญญากถา
[๘๓๘] สกวาที สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เปนสัญญภพ เปนสัญญคติ เปนสัญญสัตตาวาส
เปนสัญญสงสาร เปนสัญญโยนิ คือ กําเนิดแหงสัตวผูมีสัญญา เปน
สัญญัตตภาวปฏิลาภ คือ การไดอัตภาพแหงสัตวผูมีสัญญา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๙] ส. เปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปน
อสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย.
[๘๔๐] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนปญจโวการภพ เปนปญจโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
๑

๑. ภพมีขันธ ๕ ไดแกกามภพ และรูปภพ.
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๑] ส. เปนเอกโวการภพ เปนเอกโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนเอกโวการภพ คติ สัตตาวาส
สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย.
[๘๔๒] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทํากิจที่พึงทําดวยสัญญาไดดวยสัญญานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๓] ส. สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปน
สัญญภพ เปนสัญญคติ เปนสัญญสัตตาวาส เปนสัญญสงสาร เปน
สัญญโยนิ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนัน้ เปน
สัญญภพ เปนสัญญคติ เปนสัญญสัตตาวาส เปนสัญญสงสาร เปน
สัญญโยนิ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
๑

๑. ภพมีขันธ ๑ คือมีแตรูปขันธ ไดแก อสัญญภพ.
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[๘๔๔] ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย และนัน้ เปน
ปญจโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ
อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนัน้ เปน
ปญจโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ
อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๔๕] ส. สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย ทํากิจที่พึงทําดวย
สัญญาไดดวยสัญญานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย ทํากิจที่พึง
ทําดวยสัญญาไดดวยสัญญานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๖] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปน
อสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร
เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปน
อสัญญภพ ฯลฯ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๗] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้น
เปนเอกโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ
อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปนเอกโวการภพ ฯ ล ฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๘] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย แตทํากิจที่
พึงทําดวยสัญญาไมไดดวยสัญญานั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย แตทํากิจที่พึงทํา
ดวยสัญญาไมไดดวยสัญญานั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๔๙] ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เทวดาชื่อสัญญสัตว มีอยู ก็เทวดาเหลานั้น ยอมจุติ
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จากหมูนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น สัญญาก็มีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
นะสิ.
[๘๕๐] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ ?
ป. มีในกาลบางคราว ไมมีในกาลบางคราว.
ส. เปนสัญญสัตวในกาลบางคราว เปนอสัญญสัตวในกาลบางคราว เปนสัญญภพในกาลบางคราว เปนอสัญญภพใน
กาลบางคราว เปนปญจโวการภพในกาลบางคราว เปนเอกโวการภพ
ในกาลบางคราว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๑] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลายในกาลบาง
คราว ไมมีในกาลบางคราว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มีอยูในกาลไหน ไมมีในกาลไหน ?
ป. มีอยูในกาลจุติ ในกาลอุบัติ ไมมีในกาลตั้งอยู.
ส. เปนสัญญสัตวในกาลจุติ ในกาลอุบัติ เปน
อสัญญสัตวในกาลตั้งอยู
เปนสัญญภพในกาลจุติ ในกาลอุบัติ
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เปนอสัญญภพในกาลตั้งอยู เปนปญจโวการภพในกาลจุติ ในกาลอุบัติ
เปนเอกโวการภพในกาลตั้งอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อสัญญกถา จบ

อรรถกถาอสัญญกถา
วาดวยอสัญญา คือไมมีสัญญา
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องสัญญา . ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มีความ
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลาย ในขณะนี้วา สัญญามีอยูใน
ขณะแหงจุติ และปฏิสนธิแมของอสัญญสัตวทั้งหลาย วา ขึ้นชื่อวา
ปฏิสนธิ เวนจากวิญญาณยอมไมมี เพราะคําวา วิญญาณมีสังขาร
เปนปจจัย ดังนี้ และคําวา ก็แล อสัญญีเทพเหลานั้น ยอมจุติ
จากกายนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ คําถามของ
สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปนของปราวาที. ตอจากนั้น
๑

๑. เรื่องนี้ในคัมภีรยมกอธิบายวา สัตวในปญจโวการภพและจตุโวการภพ
ขณะปฏิสนธิมีสัญญาเกิดขึ้นในขณะจุติไมมีสัญญาเพราะสัญญากําลังดับ ผูเขา
นิโรธสมาบัติในขณะนิโรธ สัญญาไมมี สวนสัตวที่เปนเอกโวการภพ คือ อสัญญีสัตวทั้งหลาย ขณะเกิดก็ดี ขณะตั้งอยูก ็ดี ขณะจุตกิ ็ดี ไมมีสัญญาเกิดเลย.
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สกวาทีเพื่อจะทวงปรวาทีดวยคําเปนตน วา ทีน่ ั้นเปนภพมีสัญญา
ตามลัทธิของทานหรือ จึงกลาวคําวา เปนสัญญีภพ เปนสัญญคติ เปนตน. คํานั้นทั้งปวง และคําอื่นจากคํานั้นพึงทราบโดยนัย
แหงพระบาลีนั่นแล.
อรรถกถาอสัญญกถา จบ
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เนวสัญญานาสัญญายตนกถา
[๘๕๒] สกวาที ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญสัตตาวาส เปนอสัญญาสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๕๓] ส. เปนสัญญภพ สัญญคติ สัญญสัตตาวา สัญญสงสาร สัญญโยนิ สัญญัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนสัญญภพ เปนสัญญคติ ฯลฯ เปน
สัญญัตตภาวปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววา ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ.
[๘๕๔] ส. ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญา.
ยตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนเอกโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ
หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. เปนจตุโวการภพ เปนจตุโวการคติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนจตุโวการภพ คติ ฯล ฯ อัตตภาว
ปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววาไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ.
[๘๕๕] ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
และนั้นเปนสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ และนั้นก็เปนอสัญญภพ เปนสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญีสัตวทั้งหลาย
และนัน้ เปนเอกโวการภพ คติ ฯ ล ฯ อัตตภาว
ปฏิลาภ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
๑

๑. ภพมีขันธ ๔ คือ อรูปขันธ ๔ ไดแกบุคคล
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ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นก็เปนเอกโวการภพ คือ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ
อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๕๖] ส. ไมพงึ กลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ และนั้นเปนสัญญภพ สัญญคติ ฯลฯ สัญญัตตภาวา
ปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญีสัตวทั้งหลาย
และนั้นเปนสัญญภพ สัญญคติ ฯลฯ สูญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๕๗] ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นเปนจตุโวการภพ คติ
ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
และนัน้ เปนจตุโวการภพ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๘๕๘] ส. ไมพงึ กลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพก็ตองไมกลาววาไมพึงกลาวาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ.
[๘๕๙] ส. เนวสัญญาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาวสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อากาสานัญจายตนภพ เปนจตุโวการภพ แต
ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอากาสานัญจายตนภพ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๐] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ
แตไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส.
เปนจตุโวการภพ
หรือ ?
ป.
[๘๖๑] ส.

วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ
แตไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในอากิญจัญญายตนภพ

ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญามี
อยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ
สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ
ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ
เปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ
สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๖๒] ส. ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวาไมมีอยู ใน
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ
มิใชหรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ ก็ตอ งไมกลาววา ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวา ไมมีอยูใน
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ.
[๘๖๓] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพแต
ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวาไมมีอยู ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. อากาสานัญจายตนภพ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววาสัญญา
มีอยู หรือวาไมมีอยู ในอากิญจัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๖๔] ส. อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญา
มีอยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ
สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ
เปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพมี
อยูในภพนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๕] ป. ไมพึงกลาววา ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
หาควรกลาวไมวา มีสัญญาหรือวาไมมีสัญญา หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หาควร
กลาวไมวา มีสัญญาหรือวาไมมีสัญญา.
[๘๖๖] ส. เพราะทําอธิบายวา เปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ จึงหาควรกลาวไมวา สัญญามีอยูหรือวาไมมีอยู ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะทําอธิบายวา เปนอทุกขมสุขเวทนาจึง
หาควรกลาวไมวาเวทนา หรือวามิใชเวทนา
๑

๑. คํานี้เติมเขามาในเวลาแปล เพื่อใหรับกับกระบวนความตอไป และเมื่อเทียง
กับอสัญญากถาก็เห็นวา บาลีตรงนี้ควรเปน "นวตฺตพฺพ เนวสฺานาสฺายตเน..."
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ในอทุกขมสุขเวทนา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ

อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา
วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ อายตนะที่มี
สัญญาก็ไมใชไมมีก็ไมใช. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ
ลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา ไมพึงกลาววา สัญญามีอยู
ในภพนั้น เพราะพระบาลีวา อายตนะนั้น มีสัญญาก็ไมใช ไมมี
ก็ไมใช ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปน
ของปรวาที. คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบโดยนัยแหงพระบาลีนั่นแล.
อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ

รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ ือ
๑. พลกถา ๒. อริยนฺติกถา ๓. วิมุจจติกถา ๔. วิมุจจมานกถา ๕. อัฏฐมกกถา ๖. อัฏฐมกัสสอินทริยกถา ๗. ทิพพจักขุกถา
๘. ทิพพโสตกถา ๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา ๑๐. สังวรกถา
๑๑. อสัญญกถา ๑๒. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา.
วรรคที่ ๓ จบ
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วรรคที่ ๔
คิหิสส อรหาติกถา
[๘๖๗] สกวาที คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. คิหิสญ
ั โญชนของพระอรหันตยังมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. คิหิสญ
ั โญชนของพระอรหันตไมมี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา คิหิสัญโญชนของพระอรหันตไมมี ก็
ตองไมกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได.
[๘๖๘] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน
รากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา คฤหัสถ
พึงเปนพระอรหันตได.
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[๘๖๙] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. คฤหัสถไร ฯ ที่ยงั มิไดละคิหิสัญโญชนแลวเปน
ผูกระทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียวมีอยู
ป. ไมมี.
ส. หากวา คฤหัสถไร ๆ ที่ยังมิไดละคิหิสัญโญชน
แลวเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุบันเทียวไมมี ก็ตองไมกลาววา
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตไดดังนี้.
[๘๗๐] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปริพาชก ผูวัจฉโคตร ไดกราบทูลพระผูม-ี
พระภาคเจาวาดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ คฤหัสถไร ๆ ทีย่ ัง
มิไดละคิหิสูญโญชนแลวเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะ
กายแตกมีอยูหรือหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอ น
วัจฉะ ไมมีคฤหัสถไร ๆ ที่ยังมิไดละไดหิสัญโญชนแลวเปนผู
กระทําที่สุดแหงทุกขไดเพราะกายแตก ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. ม.ม. ๑๓/๒๔๓
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ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา คฤหัสถพึงเปน
พระอรหันตไดดังนี้.
[๘๗๑] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตทรงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมใหเกิดขึ้น พึงนอนที่นอนอันคับแคบดวยบุตร พึงใชผา กาสิกและ
จุรณจันทน พึงทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล พึงยินดีเงินทอง
พึงรับแพะ แกะ ไก สุกร พึงรับชาง วัว มา ลา พึงรับนกกระทา
นกคุม และหางนกยูง พึงทรงเกี้ยว คือ เครื่องประดับมวยผม มีขั้ว
อันเหลือง พึงทรงผาขาวมีชายยาว พึงเปนผูครองเรือนตลอดชีวิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๗๒] ป. ไมพึงกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ไดบรรลุ
พระอรหัตทั้งเพศคฤหัสถ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ส. หากวา ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ
ไดบรรลุพระอรหัตทั้งเพศคฤหัสถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได.
คิหิสส อรหาติกถา จบ
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อรรถกถาคิหิสส อรหาติกถา
วาดวยคฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได
๑

บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งคฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได. ในเรื่องนั้น
ชนเหลาใดมีความเห็นผิด ดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายวา
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได เพราะเห็นความเกิดขึ้นแหงพระอรหันต
ของชนทั้งหลายมีพระยส กุลบุตร เปนตน ผูด ํารงอยูในเพศของ
คฤหัสถ ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น. บรรดาคําเหลานั้น
คําวา คิหสิ ฺส อธิบายวา ผูใดชื่อวา คฤหัสถ เพราะประกอบ
พรอมแลวดวยสัญโญชนของคฤหัสถ ผูนั้น พึงเปนพระอรหันตได
หรือ ? สวนปรวาทีไมรูความประสงค เมื่อเห็นอยูซึ่งสักวาเพศคฤหัสถ
เทานั้น จึงตอบรับรองวา ใช. บัดนี้สกวาทีจึงเริ่มคําวา คิหิสญ
ั โญชน
ของพระอรหันตยังมีอยูหรือ เปนตน เพื่อแสดงนัยนี้วา ชื่อวาพึง
เปนคฤหัสถ ยอมเปนดวยสัญโญชนของคฤหัสถ มิใชเปนคฤหัสถดวย
สักแตเพศ เหมือนคําทีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :แมหากวา ผูใ ดมีธรรมอันประดับแลว
สงบแลว มีตนฝกแลว เปนผูเที่ยง เปน
พรหมจารี ละอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว พึง
๑. ขอนี้แยกบทวา คิหิ อสฺส อรหา แปลวา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันต
อีกอยางหนึ่ง แปลวา พระอรหันตพึงเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ได.
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ประพฤติธรรมเสมอ เรากลาววา ผูนั้น เปน
พราหมณ เปนสมณะ เปนภิกษุ ดังนี้.
คํานั้นทั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งนั้น แล.
อรรถกถาคิหิสส อรหาติกถา จบ
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อุปปตติกถา
[๘๗๓ ] สกวาที เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดก็ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๔] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดก็เกิดไดหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๕] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดก็ได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๗๖] ส. เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดไมได
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิด
ไมได ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอม
กับการผุดเกิดได
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[๘๗๗] ส. เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิด
ไมได ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอม
กับการผุดเกิดได.
[๘๗๘] ส. เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิด
ไมได ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอม
กับการผุดเกิดได
[๘๗๙] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสารีบุตรเถระ เปนพระอรหันตพรอมกับ
การผุดเกิด หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหากัสสปเถระ ฯ ล ฯ พระมหากัจจายนเถระ ฯ ล ฯ พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯ ล ฯ
พระมหาปณฐกเถระ เปนพระอรหันต พรอมกับการผุดเกิด หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๘๘๐] ส. พระสารีบุตรเถระ มิไดเปนพระอรหันตพรอม
กับการผุดเกิด หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระสารีบุตรเถระ มิไดเปนพระอรหันต
พรอมกับการผุดเกิด ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอมกับการ
ผุดเกิดได
[๘๘๑] ส. พระมหาโมคคัคลานเถระ ฯ ล ฯ พระมหากัสสปเถระ พระมหากัจจายนเถระ พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯ ล ฯ
[๘๘๒] ส. พระมหาปณฐกเถระ มิไดเปนพระอรหันต
พรอมกับการผุดเกิด หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระมหาปณฐกเถระ มิไดเปน
พระอรหันตพรอมกับผุดเกิด ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอม
กับการผุดเกิดได.
[๘๘๓] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทําใหแจงซึ่งพระอรหัตไดดวยจิตดวงแสวงหาการ
ผุดเกิด อันเปนโลกิยะ มีอาสวะ ฯ ล ฯ ประกอบดวยสังกิเลส หรือ ?
๑

๑. คําบาลีวา อุปปตฺเตสิเยน จิตฺเตน, นีห้ มายถึง ปฏิสนธิจิต
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๔] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เปนเหตุนําออกจาก
สังขารวัฏใหถึงความสิ้นไป ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปน
อารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๘๕] ส. จิตดวงแสวงหากการผุดเกิด ไมเปนเหตุนําออก
จากสังสารวัฏไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความ
ตรัสรู ไมเปนธรรมใหถงึ นิพพาน เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ เปน
อารมณของสังกิเลส มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ไมเปนเหตุ
นําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมให
ถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ
เปนอารมณของสังกิเลส ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอมกับ
การผุดเกิดได.
[๘๘๖] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ละราคะได ละโทสะได ละโมหะได ฯ ล ฯ
ละอโนตตัปปะไดดวยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๗] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เปนมรรค ฯ ล ฯ
เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปน
พละ ฯลฯ เปนโพชณงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๘๘] ส. เปนพระอรหันตพรอมการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ
ยังมรรคใหเกิดไดดวยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๙] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จุติจิตเปนมรรคจิต จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด
เปนผลจิต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
อุปปตติกถา จบ
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อรรถกถาอุปปตติกถา
วาดวยการผุดเกิด
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการเกิด. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มีความ
เห็นผิดวา พระอนาคามี อุบัติในสุทธาวาส ยอมเปนพระอรหันตพรอม
กับการอุบัติ เพราะถือเอาพระบาลีทั้งหลาย โดยไมพิจารณาซึ่งมีคําวา
เปนอุปปาติกกําเนิด คือเกิดผุดขึ้นในเทวโลกนั้น ปรินิพพาน
แลวในเทวโลกนั้น ดังนี้เปนตน หรือวา ชนเหลาใดผูศึกษา
พระพุทธพจนอยู มีความเห็นวา พระอนาคามีเปนพระอรหันต
พรอมกับการอุบัติขึ้น ดังนี้ เพราะเปลี่ยนแปลงบทวา อุปหัจจปรินิพพายี ซึ่งเปนชื่อของพระอนาคามีจําพวกหนึ่งใน ๔๘ จําพวก พระอนาคามีชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี นี้ ทานมีอายุกาวลวงกึ่งหนึ่งแหงอายุ
ลวงไปแลว อันเปนเวลาใกลจะปรินิพพาน ทานก็สําเร็จเปนพระอรหันต
แลวจึงปรินิพพาน พวกเห็นผิดเหลานั้น ไดเปลี่ยนชื่อจาก คําวา
อุปหัจจปรินิพพายี มาเปน อุปปชชปรินิพพายี ซึ่งมีความหมายวา
พอเกิดขึ้นก็ปรินิพพาน ดังนี้ ดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย
ในขณะนี้ คําถามของสกวาที หมายชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปน
ของปรวาที. ในปญหานั้น ชื่อวา จิตตที่เกิดขึ้นยอมเปนโลกียจิต
ทั้งบุคคลทั้งหลาย เปนพระโสดาบันเปนตนดวยโลกียจิตตนั้น ก็ไมมีเลย
จะปวยกลาวไปใยถึงความเปนพระอรหันตเลา เพราะเหตุนั้น เพื่อแสดง
นัยนี้แกปรวาทีนั้น สกวาทีจึงเริ่มคําเปนตนวา เปนพระโสดาบัน
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พรอมกับการผุดเกิดก็ไดหรือ. สกวาทีกลาวคําวา พระสารีบุตร
เปนตน เพื่อทวงวา บรรดาพระมหาเถระเหลานี้ แมองคหนึ่ง ชื่อวา
เปนพระอรหันตพรอมกับการเกิดมีหรือ. คําวา จิตดวงแสวงหาการ
ผุดเกิด ไดแก ปฏิสนธิจิต จริงอยู ปฏิสนธิจิตนี้ ยอมแสวงหา
การเกิด คือ สืบตออยู เพราะเหตุนั้นทานจึงเรียกปฏิสนธิจิตนี้วา
จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด. คําที่เหลือในที่นี้ มีเนื้อความงายทั้งนั้น
ดังนี้แล.
อรรถกถาอุปปตติกถา จบ
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อนาสวกถา
[๘๙๐] สกวาที ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล
เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคามิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล
เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปน
พละ เปนโพชฌงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๑] ส. ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. จักษุของพระอรหันตไมเปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักษุของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล ฯ ล ฯ เปนโพชฌงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะของพระอรหันต ฯ ล ฯ ฆานะของพระอรหันต ฯ ล ฯ ชิวหาของพระอรหันต ฯ ล ฯ กายของพระอรหันต ไม
เปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๒] ส. กายของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล ฯ ล ฯ เปนโพชฌงค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๓] ส. กายของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กายของพระอรหันต ยังเขาถึงการยกยองและ
การขมขี่ ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย ยังทัว่ ไปแกฝูงกา ฝูงแรง
ฝูงเหยี่ยว หรือ ?

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 690

ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ ยังเขาถึง
การยกยองและการขมขี่ ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย ยังทั่วไปแก
ฝูงกา ฝูงแรง ฝูงเหยี่ยว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๔] ส. พิษพึงเขาไป ศัสตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป ใน
กายของพระอรหันต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พิษพึงเขาไป ศัสตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป
ในธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๕] ส. กายของพระอรหันต ยังจะจองจํา ดวยเครื่อง
จองจําคือขื่อ ดวยเครื่องจองจําคือเชือก ดวยเครื่องจองจําคือตรวน ดวย
เครื่องจองจําคือบาน ดวยเครื่องจองจําคือนิคม ดวยเครื่องจองจําคือ
เมือง ดวยเครื่องจองจําคือชนบท ดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ ได
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ ยังจะจองจํา
ดวยเครื่องจองจําคือขื่อ ดวยเครื่องจองจําคือเชือก ดวยเครื่องจองจํา
คือตรวน ดวยเครื่องจองจําคือบาน ดวยเครื่องจองจําคือนิคม ดวย
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เครื่องจองจําคือเมือง ดวยเครื่องจองจําคือชนบท ดวยเครื่องจองจํา ๕
ประการ ไดหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๖] ส. ผิวา พระอรหันตใหจีวรแกปุถุชน จีวรนัน้ เปน
อารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. จีวรนั้นไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่
เปนอารมณของอาสวะก็นั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ แลวเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผล สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย
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พละ โพชฌงค ไมเปนอารมณของอาสวะแลว
เปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๗] ส. ผิวา พระอรหันต ใหบิณฑบาต ใหเสนาสนะ
ใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร แกปถุ ชุ น คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น
ไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น ไมเปนอารมณ
ของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของเปน
อารมณที่ของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ แลวเปนอารมณ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผล สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย
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พละ โพชฌงค ไมเปนอารมณของอาสวะแลว เปนอารมณของอาสวะ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๘] ส. ผิวา ปุถุชน ถวายจีวรแกพระอรหันต จีวร
นั้นเปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๘๙๙] ส. จีวรนัน้ เปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปน
อารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่ไม
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่ไม
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ราคะเปนอารมณของอาสวะแลว ไมเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอารมณ
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ของอาสวะแลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๐] ส. ผิวา ปุถุชน ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ
ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารแกพระอรหันต คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น เปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๐] ส. ผิวา ปุถชุ น ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ
ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารแกพระอรหันต คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น เปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๐๑] ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น เปนอารมณของ
อาสวะ แลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่ไม
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่ไม
เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ราคะเปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. โทสะ ฯ ล ฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปน
อารมณของอาสวะแลว ไมเปนอารมณของ
อาสวะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๒] ป. ไมพงึ กลาววา ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไม
เปนอารมณของอาสวะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ ดวย
เหตุนั้นนะทาน จึงตองกลาววา ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปน
อารมณของอาสวะ ดังนี้.
อนาสวกถา จบ
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อรรถกถาอนาสวกถา
วาดวยอนาสวะ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องอนาสวะ คือ ไมเปนอารมณของอาสวะ .
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ
ทั้งหลาย ในขณะนี้วา ธรรมเหลาใด ของพระอรหันตผูไมมีอาสวะ
ธรรมเหลานั้นทั้งหมดไมเปนอารมณของอาสวะ ดังนี้ สกวาทีหมายถึงชน
เหลานั้น จึงถามวา ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต เปนตน คําตอบ
รับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น สกวาที เพื่อทวงวา ธรรมทั้งหลาย
มีมรรคเปนตน ชื่อวาไมมีอาสวะ มีอยู ธรรมเหลานั้นเทานั้น ยอม
เกิดแกพระอรหันตหรือ ? จึงเริ่มคําวา ธรรมทั้งปวงเปนมรรค เปน
ผล เปนตน. ถูกสกวาทีถามวา จักขุของพระอรหันตไมเปน
อารมณของอาสวะหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะความที่จักษุนั้น
เปนอารมณของอาสวะ. ถูกถามครั้งที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรองวา จักขุ
ของพระอรหันตไมเปนอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ.
ในปญหาวาดวย การใหจีวร ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะกลัวผิด
จากลักษณะแหงปญหานี้วา ธรรมอยางหนึ่งเที่ยวไมเปนอาสวะ แต
๑

๑. คําวา "อาสวะ" คือ กิเลสเปนเครื่องมักดองอยูใ นสันดานของสัตว
มี ๔ คือ ๑. กามาสวะ ๒. ภวาสวะ ๓. ทิฏฐาสวะ ๔. อวิชชาสวะ.
คําวา "ไมเปนอารมณของอาสวะ" ไดแก โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖
นิพพาน.
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เปนอารมณของอาสวะ. ถูกถามครัง้ ที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรองวา จีวร
ของพระอรหันตไมเปนอาสวะ แตเปนอารมณของอาสวะ แมใน ๒
ปญหาวา ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ก็นัยนีน้ ั่น
แหละ. แตสกวาทียอมทวงเพราะการรับรองของปรวาทีในคําวา ของ
ที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ดวยคําเปนตนวา มรรคไม
เปนอารมณของอาสวะ แลวเปนอารมณของอาสวะหรือ. พึง
ทราบเนื้อความในที่ทั้งปวงโดยอุบายนี้แล.
อรรถกถาอนาสวะกถา จบ
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สมันนาคตกถา
[๙๐๓] สกวาที พระอรหันตประกอบดวยผล ๔ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๔ ดวยเวทนา ๔
ดวยปญญา ๔ ดวยเจตนา ๔ ดวยจิต ๔ ดวยศรัทธา ๔ ดวยวิริยะ ๔
ดวยสติ ๔ ดวยสมาธิ ๔ ดวยปญญา ๔ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๐๔] ส. พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีประกอบดวยผัสสะ ๓ ฯ ล ฯ ดวย
ปญญา ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๐๕] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีประกอบดวยผัสสะ ๒ ฯลฯ ดวย
ปญญา ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๖] ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันตเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ
ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเปนพระสกทาคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเปนพระอนาคามีผูอันดราปรินิพ
พายี ผูอุปหัจจปรินิพพายี ผูอสังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๗] ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเปนพระโสดาบันผูสัต ขัตตุปรมะ
ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ
ส. พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอนาคามีเปนพระสกทาคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๐๘] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ
ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๙ ] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววา โสดาบัน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๐] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงกลาววา สกทาคามิ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระอรหันตองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๑] ส. ผูประกอบดวยอนาคามิผล พึงกลาววา อนาคามี
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตองคนั้น พระอนาคามีองคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๒] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววาโสดาบัน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๑๓] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงกลาววา สกทาคามี หรือ ?
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ป.
ส.
ป.
ส.

ถูกแลว.
พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ถูกแลว.
พระอนาคามีองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๔] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผลพึงกลาววา โสดาบัน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้น
แหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๕] ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเลยโสดาปตติตอไปแลว ก็
ตองไมกลาววา พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 703

[๙๑๖] ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติผลเลย ยังชื่อวาประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลย
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่เปนอปายคามี โทสะ
ที่เปนอปายคามี โมหะที่เปนอปายคามี ไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวย
โมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๑๗] ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว
ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล.
[๙๑๘] ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว ยังชื่อวา
ประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิมรรคไปแลว เลย
กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไปแลว ยังชื่อวา ประกอบดวย
พยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๙๑๙ ] ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว ก็
ตองไมกลาววา พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล.
[๙๒๐] ส. พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว ยังชื่อวา
ประกอบดวยอนาคามิผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พรอรหันตเลยอนาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียดไปแลว ยังชื่อวา ประกอบ
ดวยพยาบาทอยางละเอียดนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๒๑] ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลวมิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลแลว ก็
ตองไมกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล.
[๙๒๒] ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ยังชื่อวา
ประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลย
สักกายทิฏฐิ ฯ ล ฯ โมหะที่เปนอปายคามีไปแลว ยังชื่อวา ประกอบ
ดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๓] ส. พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว
ก็ตองไมกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล.
[๙๒๔] ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว ยังชื่อวา
ประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิมรรคไปแลว เลย
กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวย
พยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๒๕] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว
ก็ตองไมกลาววา พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล.
[๙๒๖] ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ยังชื่อวา
ประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลย
สักกายทิฏฐิ ฯ ล ฯ โมหะที่เปนอปายคามีไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวย
โมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๗] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตประกอบดวยผล ๔
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันตไดผล ๔ แลว และไมเสื่อมจากผล ๔
นั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตไดผล ๔ และไมเสื่อมจาก
ผล ๔ นั้นดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอรหันตประกอบดวย
ผล ๔
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[๙๒๘] ป. ไมพึงกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอนาคามีไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจาก
ผล ๓ นั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอนาคามีไดผล ๓ และไมเสื่อมจาก
ผล ๓ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอนาคามีประกอบ
ดวยผล ๓
[๙๒๙] ป. ไมพึงกลาววา พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจาก
ผล ๒ นั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และ
ไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามี
ประกอบดวยผล ๒.
[๙๓๐] ส. พระอรหันต ไดผล ๔ แลว และไมเสื่อมจาก
ผล ๔ นั้น เพราะเหตุนั้น พระอรหันตจึงชื่อวา ประกอบดวยผล ๔
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตไดมรรค ๔ แลวไมเสื่อมจากมรรค
๔ นั้น เพราะเหตุนั้น พระอรหันตจึงชื่อวา ประกอบดวยมรรค ๔
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๑] ส. พระอนาคามี ไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจาก
ผล ๓ นั้น เพราะเหตุนั้น พระอนาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวยผล ๓
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอนาคามีไดมรรค ๓ แลว และไมเสื่อมจาก
มรรค ๓ นั้น เพราะเหตุนั้น พระอนาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวย
มรรค ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๓๒] ส. พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อม
จากผล ๒ นั้น เพราะเหตุนั้น พระสกทาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวย
ผล ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสกทาคามีไดมรรค ๒ แลว และไมเสื่อม
จากมรรค ๒ นั้น เพราะเหตุนั้น พระสกทาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวย
มรรค ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สมันนาคตกถา จบ
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อรรถกถาสมันนาคตกถา
วาดวยผูประกอบ

๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องผูประกอบ. ในเรื่องนั้น การประกอบมี
๒ อยาง. คือ.- การประกอบในความเปนผูพรอมเพรียงกันในขณะ
แหงปจจุบัน ๑. การประกอบคือการไดเฉพาะโดยบรรลุภูมใิ ดภูมิหนึ่ง
มีรูปาวจรเปนตน ๑. การประกอบคือการบรรลุภมู ิใดภูมิหนึ่งนั้นยังไม
เสื่อมจากคุณวิเศษที่ตนบรรลุแลวเพียงใด ก็ชื่อวา เปนผูไดคุณวิเศษ
อยูเพียงนั้นนั่นแหละ.
อนึง่ ชนเหลาใดมีความเห็นผิด ดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ
ทั้งหลายในขณะนี้วา ยกเวนการประกอบ ๒ อยางนี้แลว ชือ่ วาการ
ประกอบอยางอื่นอันหนึ่งมีอยูดวยสามารถแหงปตติธรรม คือ ธรรมที่
บรรลุ ดังนี้ เพื่อใหชนเหลานั้นเขาใจตามวา ชื่อวาปตติธรรม
คือธรรมเปนเครื่องบรรลุของพระอรหันต อะไร ๆ มีอยู ปตติธรรม
อะไร ๆ ไมมอี ยู จึงถามวา พระอรหันตประกอบดวยผล ๔ หรือ
คําตอบรับรองหมายเอาการบรรลุผลเปนของปรวาที. ลําดับนั้น สกวาที
จึงเริ่มคําเปนตนวา พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๔ หรือ
เพื่อทวงวา ถาพระอรหันตประกอบดวยผลทั้ง ๔ ดุจถึงพรอมดวยนาม
ขันธ ๔ ไซร ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู ธรรมทั้งหลายเหลาใด
๒

๑. คําวา "สมนฺนาคตกถา" แปลวา เรื่องผูประกอบ หรือ เรื่องผูถึงพรอมแลว
๒. คําวา ผัสสะ ๔ คือ ผัสสะเจตสิกที่เกิดกับโสดาปตติผลจิต สกทาคามิผลจิต
อนาคามิผลจิต และ อรหัตตผลจิต.
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อยางละ ๔ ในผลทั้ง ๔ เปนตน ธรรมเหลานั้นก็ยอมถึงพรอมแก
พระอรหันตเพราะการประกอบแลวดวยธรรมอยางละ ๔ นั้น ดังนี้.
คําทั้งปวงนั้น ปรวาทีตอบปฏิเสธแลวเพราะความไมมีผัสสะ เปนตน
อยางละ ๔ ในขณะเดียวกัน. แมในปญหาวาดวย พระอนาคามี ก็
นัยนี้เหมือนกัน. คําวา พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว
มิใชหรือ อธิบายวา ก็สกวาทียอมถามวา พระอรหันตเลย เพราะ
การไมเกิดขึ้นอีกไมเหมือนทุติยฌานลาภีบุคคลผูผานเลยปฐมฌานไป
แลว. คําวา โสดาปตติมรรค เปนตนที่สกวาทีปรารภแลว ก็เพื่อ
แสดงถึงความไมเกิดขึ้นอีกของมรรคนั้น เพราะปฏิบัติผานเลยไปแลว.
ในปญหาวา ไมเสื่อมจากผล ๔ นั้น ความวา ธรรม
คือโลกียฌานทั้งหลายยอมเสื่อมดวยธรรมอันเปนขาศึก ฉันใด โลกุตตรธรรมจะเปนฉันนั้นก็หาไม. จริงอยูกิเลสเหลาใดที่มรรคละอยู กิเลส
เหลานั้นยอมสงบระงับไปดวยผล ทัง้ กิเลสเหลานั้นทานก็ละแลว เปน
ธรรมชาติสงบระงับไปแลว เหตุใดเพราะเหตุนั้น สกวาทีจึงตอบรับรอง
วา ใช. เนื้อความนี้นั้นแหละ ทานอธิบายไวแลวในคําทั้งหลายขางหนา
ซึ่งมีคําวา พระอรหันตไดมรรค ๔ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๔
นั้น เปนตน. คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น แล.
อรรถกถาสมันนาคตกถา จบ

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 711

อุเบกขาสมันนาคตกถา
[๙๓๓] สกวาที พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๖ ดวยเวทนา ๖
ดวยสัญญา ๖ ฯ ล ฯ ดวยปญญา ๖ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๔] ส. พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตเห็นรูปดวยจักษุอยู ยังฟงเสียง
ดวยโสตได ยังสูดกลิ่นดวยฆานะได ยังลิ้มรสดวยชิวหาได ยังถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายไดยังรูธรรมารมณดวยใจได ฯ ล ฯ รูธรรมารมณดวย
ใจอยู ยังเห็นรูปดวยจักษุได ยังฟงเสียงดวยโสตได ยังสูดกลิ่นดวย
ฆานะได ยังลิ้มรสดวยชิวหาได ยังถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๓๕] ส. พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ประกอบ ตั้งมั่นดวยอุเบกขา ๖ อุเบกขา ๖
ปรากฏเนือง ๆ สม่ําเสมอ ไมระคนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๙๓๖] ป. ไมพึงกลาว พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันตมีอุเบกขา ๖ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตมีอุเบกขา ๖ ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖.
อุเบกขาสมันนาคกถา จบ

อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา
วาดวยผูประกอบดวยอุเบกขา
แมในเรื่องวา "พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖"
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้ คือนัยที่กลาวมาแลว. จริงอยู พระอรหันต พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกวา ผูประกอบดวยอุเบกขา
เกิดแกทาน แตอุเบกขาทั้ง ๖ ทวารนั้นมิไดเกิดขึ้นแกทานในขณะเดียว
กันเทานั้น.
อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา จบ
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โพธิยา พุทโธติกถา
[๙๓๗] ส. สกวาที ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. เมื่อปญญาเปนเครื่องตรัสรูดับไปแลว ปราศจาก
ไปแลวระงับไปแลว ก็กลับเปนผูมิใชพุทธะ
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๘] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๓๙] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยังกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู
ไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๙๔๐] ส. ยังกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู
ไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ยังกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ
ยังมรรคใหเกิดได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๑] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔๒] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได
ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔๓] ส. กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได
ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. กําหนดรูทุกข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๔] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔๕] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบนั กําหนดรูทกุ ข ละสมุทัย ทําใหแจง นิโรธ ยังมรรคให
เกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต กําหนดรูทุกข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๖] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา
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เปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต กระทํากิจที่พึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๗] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน กําหนดรูทกุ ข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปน
เครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต กําหนดรูทกุ ข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปน
เครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔๘] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต แตกระทํากิจที่พึงทํา ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน แตกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๔๙] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต แตกําหนดรูทุกข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปน
เครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน แตกําหนดรูทุกข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๐] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต แตกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน แตกระทํากิจที่พึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมได
ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๑] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอนาคต แตกําหนดรูทุกข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปน
เครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนปจจุบัน แตกําหนดรูทุกข ฯ ล ฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๒] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่
เปนอดีต ชือ่ วา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต
ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู ๓
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๓] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู ๓
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ประกอบ ตั้งมั่น ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูทั้ง
๓ ปญญาเปนเครื่องตรัสรูทั้ง ๓ ปรากฏเนือง ๆ สม่ําเสมอ ไมระคน
กัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๔] ป. ไมพึงกลาววา ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปน
เครื่องตรัสรู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปน
เครื่องตรัสรู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ชื่อวา พุทธะ เพราะ
ปญญาเปนเครื่องตรัสรู.
[๙๕๕] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชื่อวา โพธิ คือปญญาเปนเครื่องตรัสรู ก็เพราะ
การไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
โพธิยา พุทโธติกถา จบ
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อรรถโพธิยา พุทโธติกถา
วาดวยคําวา ชื่อวาพุทธะเพราะโพธิ

๑

บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งชื่อวาพุทธะเพราะโพธิ คือปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู. ในเรือ่ งนั้น คําวา " โพธิ " เปนชื่อของมัคคญาณ ๔ บาง
เปนชื่อของสัพพัญุตญาณบาง. เพราะฉะนั้น ชนเหลาใดมีความเห็น
ดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย นั่นแหละในขณะนี้วา ชื่อวา
เปนพระพุทธเจาเพราะโพธิ เหมือนคําวา ชื่อวาคนขาวเพราะผิวขาว
ชื่อวาคนดําเพราะผิวดํา ฉะนั้น ดังนี้ คําถามก็ดี คําซักถามก็ดีของ
สกวาทีหมายชนเหลานั้น คําตอบรับรองก็ดี. คําปฏิเสธก็ดี เปนของ
ปรวาที. ในปญหาวา เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต เปน
ตน ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะขณะนั้นไมมี. ถูกถามครั้งที่ ๒ ทานตอบ
รับรองหมายเอาการไดโดยเฉพาะ. ถูกถามดวยดวยสามารถแหงกิจอีก
๑. คําวา โพธิ แปลวาปญญาเครื่องตรัสรู ในที่นี้ ทานหมายเอามัคคญาณบาง
สัพพัญุตญาณบาง ทานผูรูไดกลาวคําวา " โพธิ " ไว ๕ นัย คือ.- ๑. ตน
โพธิที่พระพุทธเจาตรัสรู อุทาหรณวา โพธิรุกฺขมูเล ปมาภิสมฺพุทโฺ ธ. แปลวา
เปนพระอภิสัมพุทธะครั้งแรกที่ควงไมโพธิ์ ๒. มัคคจิต อุทาหรณวา โพธิ
วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ. แปลวา ญาณในมรรค ๔ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา โพธิ ๓. สัพพัญุตญาณ อุทาหรณวา ปปฺโปตี โพธิ วรภูริ
เมธโส. แปลวา พระผูมพี ระภาคเจาทรงบรรลุโพธิ คือสัพพัญุตญาณ
ดวยภูมิปญญาอันยอดเยี่ยม ๔. พระนิพพานอุทาหรณวา ปตฺวาน โพธิ อมต
อสงฺขต. แปลวา ทรงบรรลุแลวซึ่งโพธิ คือพระนิพพาน อันเปนอมตะอัน
ปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมไดแลว ๕. เปนชื่อเฉพาะ อุทาหรณวา โพธิ
ภนฺเต ราชกุมาโร. แปลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราชกุมาร ชื่อวา โพธิ.
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ทานตอบปฏิเสธเพราะไมมีกิจที่พึงทํา. ถูกถามครั้งที่ ๒ ทานตอบรับรอง
ซึ่งความที่กิจอันใดที่ปญญานั้นทําแลวเปนผูไมหลงลืมในกิจนั้น. ก็แล
สกวาทีไมใหโอกาสอันมีเลศนัยจึงถามโดยนัยวา ยังกําหนดรูทุกข
เปนตน ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความไมมีกิจนั้น. ในปญหาวาดวย
อนาคต ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะไมมีมรรคญาณในขณะนั้น. ถูกถาม
ครั้งที่ ๒ ปรวาทีผูสําคัญอยูซึ่งความเปนพระพุทธเจา เพราะโพธิอัน
เปนอนาคตดวยบาลีวา
พระพุทธเจาไดเสด็จถึงเมืองราชคฤหแลว
เปนตน จึงตอบรับรอง. ถูกถามวา กระทํากิจทีพ่ ึงทําดวยปญญา
เปนเครื่องตรัสรู ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความไมมีกิจในขณะนั้น.
ถูกถามครั้งที่ ๒ ทานตอบรับรองดวยคําวา ชื่อวากําลังทําอยูนั่นแหละ
เพราะใคร ๆ ไมพึงกลาววาพระพุทธเจาไมพึงทํากรณียกิจควรกลาวไดวา
จักทําแน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวากระทําอยูนั่นแหละ. ถูกสกวาทีถาม
แลวโดยไมใหโอกาสอันมีเลศนัยอีก ก็ตอบปฏิเสธ. ปญหาวาดวยปจจุบันพรอมทั้งการเปรียบเทียบมีอรรถตืน้ ทั้งนั้น.
ถูกถาม รวมโพธิ ๓ คือที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน
เปนอยางเดียวกัน ทานหมายเอาสัพพัญุตญาณจึงตอบรับรอง เพราะ
ภาวะอันบุคคลพึงกลาววาเปนพระพุทธเจาดวยโพธิทั้ง ๓. ถูกถามรวม
โพธิทั้ง ๓ อีก ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะญาณทั้ง ๓ นั้น ไมมีในขณะ
เดียวกัน. ถูกถามครั้งที่ ๒ ทานก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงสัพพัญุตญาณที่เปนทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน. สกวาที่ไมใหโอกาสอันมีเลศนัย
แกปรวาทีอีก จึงถามวา ประกอบตัง้ มั่น เปนตน ทานตอบปฏิเสธ.
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คําถามวา ไมพึงกลาววา ชื่อวาพุทธะเพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู
หรือ เปนของปรวาที. คํารับรองเปนของสกวาที เพราะไมบรรลุ
ความเปนพระพุทธเจาในขณะแหงโพธิหามีไม. อนึ่งในปญหาวา เพราะ
การไดปญญาเปนเครื่องตรัสรูมิใชหรือ
สกวาทีนั้นนั่นแหละ
ตอบรับรองวา ใช เพราะสภาพแหงสมมุติวา มัคคญาณอันบัณฑิตเรียก
วาโพธิเกิดขึ้นแลวในสันดานใด ในสันดานนั้นชื่อวาเปนพระพุทธเจา.
เพราะไมทราบถึงคําอธิบายของสกวาที ปรวาทีจึงตั้งลัทธิไวดวยคําวา
วา หากวาชื่อวาพุทธะเพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาชื่อวาพุทธะเพราะปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู บัดนี้เปนคําถามของสกวาทีวา ชื่อพุทธะเพราะการได
ปญญาเปนเครื่องตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พุทธะเพราะปญญา
เปนเครื่องตรัสรูหรือ เพื่อทําเนื้อความที่ปรวาทีนั้นไมกําหนดไวให
ปรากฏ. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงปญหานั้นวา ชื่อวาเปนพระพุทธเจาเพราะการไดเฉพาะซึ่งโพธิตามลัทธิของทาน เหตุใดเพราะเหตุ
นั้นจึงชื่อวาเปนพระพุทธเจาเพราะโพธิหรือ. เมื่อปรวาทีไมกําหนด
การวิภาคนี้วา ครั้นเมื่อโพธิเกิดขึ้นแมดับไปแลวภาวะที่เกิดขึ้นแลวใน
สันดานนั่นแหละ ชื่อวาการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู ญาณในขณะ
แหงมรรค ชือ่ วาโพธิ ดังนี้ จึงตอบรับรองอีก. ที่นั้นจึงถูกถามวา
ชื่อวาโพธิก็เพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรูหรือ เมื่อไมได
โอกาสที่จะกลาวอะไรได ทานจึงตอบปฏิเสธ ดังนี้แล.
อรรถกถาโพธิยาพุทโธติกถา จบ
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เรื่องทั้ง ๓ ดังพรรณนามานี้เปนของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย
นั้นแล.
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ลักขณกถา
[๙๕๖] สกวาที ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ผูประกอบดวยลักษณะบางสวน เปนพระโพธิสัตว บางสวน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๗] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูประกอบดวยลักษณะ ๑ ใน ๓ สวน เปน
พระโพธิสัตว ๑ ใน ๓ สวน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๕๘] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูประกอบดวยลักษณะกึ่งหนึ่ง เปนพระโพธิสัตวกึ่งหนึ่ง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๙] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. จักกวัตตสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ จักกวัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๐] ส. จักกวัตติสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ จักกวัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การ
แสดงธรรมของพระโพธิสัตว เปนเชนใด บุรพประโยค บุรพจริยา
การกลาวธรรม การแสดงธรรม ของพระเจาจักรพรรดิ ก็เปนเชนนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๑] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ พวกเทวดารับกอน
พวกมนุษยรับภายหลัง ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ พวกเทวดา
รับกอน พวกมนุษยรับภายหลัง ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๒] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ เทวบุตร ๔ องครับ
แลววางไวเบื้องหนาพระมารดา ทูลวา ขาแตพระเทวี ทรงดีพระทัย
เถิด พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของพระองคบังเกิดแลวฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ เทพบุตร ๔ องครับแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา ทูลวา
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ขาแตพระเทวี ทรงดีพระทัยเถิด พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของพระองค
บังเกิดแลว ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๓] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ ธารน้ําทั้ง ๒ คือ
ธารน้ําเย็น ๑ ธารน้ํารอน ๑ ปรากฏจากอากาศ สําหรับเปนน้ําสรง
ของพระโพธิสัตวและพระมารดา ฉันใด เมื่อจักกวัตติประสูติ ธารน้ํา
ทั้ง ๒ คือ ธารน้ําเย็น ๑ ธารน้ํารอน ๑ ก็ปรากฏจากอากาศ สําหรับ
เปนน้ําสรงของจักกวัตติสัตวและพระมารดา ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๔] ส. พระโพธิสัตวพอประสูติแลวเดี๋ยวนั้น ก็ทรงยืน
ไดดวยพระบาททั้ง ๒ อันเสมอกัน ผันพระพักตรทางทิศอุดร ทรงดําเนินได ๗ กาว มีพระกรดขาวกั้นตามไป ทรงแลดูทิศทั้งปวง และทรง
เปลงอาสภิวาจาวา เราเปนผูเลิศแหงโลก เราเปนผูใหญแหงโลก
เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ ภพใหม
เปนไมมีอีกละ ดังนี้ ฉันใด จักกวัตติสัตวพอประสูติแลวเดี๋ยวนั้น
ก็ยินไดดวยพระบาททั้ง ๒ อันเสมอ ผันพระพักตรไปทางทิศอุดร ทรง
ดําเนินไปได ๗ กาว มีพระกรดขาวกั้นตามไป ทรงแลดูทศิ ทั้งปวง
และทรงเปลงอาสภิวาจาวา เราเปนผูเลิศแหงโลก เราเปนผูใหญ
แหงโลก เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้
ภพใหมเปนไมมีละ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๙๖๕] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ ยอมปรากฏแสงสวาง
ใหญ โอภาสใหญ แผนดินไหวใหญ ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ
ก็ยอมปรากฏแสงสวางใหญ โอภาสใหญ แผนดินไหวใหญ ฉันนั้น
เหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๖] ส. พระกายตามปกติของพระโพธิสัตว ฉายพระรัศมีออกไปวา ๑ โดยรอบ ฉันใด พระกายตามปกติของจักกวัตติสัตว
ก็ฉายพระรัศมีออกไปวา ๑ โดยรอบ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๗] ส. พระโพธิสัตว ทรงเห็นมหาสุบิน ฉันใด จักกวัตตสัตว ก็ทรงเห็นมหาสุบิน ฉันนั้นเหมือน
กัน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๖๘] ป. ไมพึงกลาววา ผูป ระกอบดวยลักษณะ เปน
พระโพธิสัตว หรือ ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรษุ ๓๒ ประการนี้ ที่
พระมหาบุรษุ ผูประกอบมีคติเปน ๒ เทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ
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ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรม
ราชา ทรงพิชิตตลอดปฐพี มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปนที่สุด ทรง
เจนจบรัฐประศาสโนบายเปนเหตุมั่นคงแหงชนบท ทรงประกอบ
ดวยรัตนะ ๗ ประการ เพราะรัตนะ ๗ ประการนี้ ยอมบังเกิดแก
ทาวเธอ คือจักกรัตนะ ไดแกจักรแกว หัตถิรัตนะ ไดแกชาง
แกว อัสสรัตนะ ไดแกมาแกว มณีรัตนะ ไดแกดวงมณีแกว
อิตถีรัตนะ ไดแกนางแกว คหปติรตั นะ ไดแกขุนคลังแกว
ปริณายกรัตนะ ไดแกขนุ พลแกว เปนที่ ๗ และทาวเธอมีพระราชบุตรจํานวนพันปลาย ลวนแกลวกลาองอาจ สามารถย่ํายี
กองทัพฝายปรปกษ ทรงพิชิตยิ่งแลว ครอบครองแผนดินนี้ อัน
มีสาครเปนขอบเขต โดยธรรม โดยไมตองใชอาญา โดยไม
ตองใชศัสตรา แตถาออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริยะ จะเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูนี้หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวใน
โลก ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ผูประกอบดวยลักษณะ ก็เปน
พระโพธิสัตวนะสิ.
ลักขณกถา จบ
๑

๑. ที. ปา. ๑๑/๑๓๐
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อรรถกถาลักขณกถา
วาดวยลักษณะ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องลักษณะ. ในปญหานั้น ชนเหลาใด มี
ความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายในขณะนี้วา พระโพธิสัตวเทานั้น ถึงพรอมแลวดวยลักษณะ เพราะไมพิจารณาถือเอา
พระสูตรนี้วา มีคติเปน ๒ เทานั้น คือ.- ถาครองเรือนจะไดเปน
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม ฯลฯ แตถาออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริยะ จะตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมีแกพระมหาบุรุษผูประกอบดวยลักษณะดังนี้ ปญหาของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น
คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ในปญหาทั้งหลายวา จักภวัตติสัตว
ความวา สัตวผูจักรพรรดิ ผูเปนพระโพธิสัตวก็ดี ผูมิใชโพธิสัตวก็ดี
มีอยู เหตุใด เพราะเหตุนั้น ปรวาทีหมายเอาจักรพรรดิผูมิใชพระโพธิสัตวจึงตอบปฏิเสธ. ยอมตอบรับรอง เพราะหมายเอาพระเจาจักรพรรดิผูเปนพระโพธิสัตว. พระสูตรที่ปรวาทีกลาวแลววา มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ หมายเอาพระโพธิสัตว เพราะวาในภพ
สุดทายพระโพธิสัตวนั้นยอมเปนพระพุทธเจา ในชนทั้งหลายนอกจาก
นี้เปนพระเจาจักรพรรดิ แตไมเปนพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น พระสูตรที่ปรวาทีนํามาอางแลว เชนกับไมนํามานั่นแหละ ดังนีแ้ ล.
อรรถกถาลักขณกถา จบ
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นิยาโมกกันติกถา
[๙๖๙] สกวาที พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน
คืออริยมรรค มีพรหมจรรยอันประพฤติ
แลว ในศาสนาของ พระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากัสสปะ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๐] ส. พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนสาวกแลว จึงเปนพระพุทธเจา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๑] ส. เปนสาวกแลว จึงเปนพระพุทธเจา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๙๗๒] ส. เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาพระผูมีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู ก็ตอ งไม
กลาววา เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม.
[๙๗๓] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลวในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนาม
วา กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผลอีก ๓
เทานั้น ณ ควงไมโพธิ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๔] ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผลทั้ง ๔ ณ
ควงไมโพธิ มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผล
ทั้ง ๔ ณ ควงไมโพธิ์ ก็ตองไมกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทาง
อันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ.
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[๙๗๕] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนาม
วา กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโพธิสัตวไดกระทําทุกกรกิริยา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูถึงพรอมดวยทัสสนะ พึงกระทําทุกกรกิริยา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๖] ส. พระโพธิสัตว ไดกระทําความเพียรอยางอื่นได
นับถือศาสดาอื่น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูเขาถึงพรอมดวยทัสสนะ พึงนับถือ
ศาสดาอื่น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๗] ส. ทานพระอานนทไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทาน
พระอานนทเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
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พรหมจรรยอันประพฤติแลวในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา กัสสปะ พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๗๘] ส. ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี
ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจา ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี
เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๙] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานพระอานนท ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน
มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา แต
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ไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘๐] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ แตไมเจตนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี
ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจา แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘๑] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนสาวก ครั้นลวงชาติ ๑ ไปแลว กลับเปน
ผูมีใชสาวก หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘๒] ป. ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอัน
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แนนอน มีพรหมจรรยอนั ประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา
ดูกอน
อานนท เราไดประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสปะ เพือ่ ความตรัสรูตอไป ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น พระโพธิสัตว ก็ไดหยั่งลงสูทาง
อันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ นะสิ.
[๙๘๓] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา:เราเปนผูครอบงําเสียซึ่งธรรมทั้งปวง เปนผูรูแจงธรรม
ทั้งปวง ไมติดแลวในธรรมทั้งปวง ละเสียซึ่งโลกิยธรรมทั้งปวง
หลุดพนแลว เพราะสิ้นไปแหงตัณหาเรารูดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
จะพึงอางศาสดาไรเลา อาจารยของเราไมมี ผูท ี่จะเสมอดวยเรา
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ก็ไมมี เราไมมีบุคคลเปรียบในโลกนี้ กับทั้งเทวโลก เพราะเรา
เปนพระอรหันตในโลก เราเปนศาสดาที่ไมมีศาสดาอื่นยิ่งกวา
เราผูเดียวเปนสัมมาสัมพุทธะ เปนผูเย็นแลว เปนผูดับแลว
เราจะไปยังเนื่องแหงชาวกาสี เพื่อยังธรรมจักรใหเปนไป เราจัก
ไดตีอมตเภรี ใหบรรลือขึ้นในโลกอันมืดนี้ อุปกาชีวกกลาววา
อาวุโสตามที่ทานปฏิญาณนั้นแล ทานที่ควรเปนอนันตชิน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คนเชนเรานี่แล ที่ถึงแลวซึ่งความสิ้น
อาสวะ เปนผูชื่อวา ชินะ ดูกอนอุปกะ เราชนะบาปธรรมทั้ง
หลายแลว เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวา ชินะ ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตวได
หยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ นะสิ
[๙๘๔] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. ม.ม. ๑๓/๕๑๓.
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ส. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลว
แกเรา ในธรรมทั้งหลายที่มีไดสดับมาแลวในกาลกอนวา นี้ทกุ ขอริยสัจ ดังนี้ อนึ่งเลา จักษุ ฯลฯ แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลว
แกเรา ในธรรมทั้งหลาย ที่มิไดสดับมาแลวในกาลกอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงกําหนดรู ดังนี้ ฯลฯ วาทุกขอริยสัจนี้นั้น
อันเราไดกําหนดรูแลว ดังนั้น ฯ ล ฯ วานี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ
ดังนี้ ฯ ล ฯ วาทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงละเสีย ดังนี้
ฯ ล ฯ วาทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้น อันเราละไดแลว ดังนี้ ฯ ล ฯ
วานี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ดังนี้ ฯ ล ฯ วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น
อันเราพึงทําใหแจง ดังนี้ ฯ ล ฯ วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น อัน
เราไดทําใหแจงแลว ดังนี้ ฯ ล ฯ วานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจดังนี้ ฯ ล ฯ วาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อัน
เราพึงใหเกิด ดังนี้ อนึ่งเลา จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา
แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลว แกเรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไมได
สดับมาแลวมนกาลกอน วาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น
อันเราใหเกิดแลว ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
๑

๑. วิ.มหา. ๔/๑๕., ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖.
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ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตว
ไดหยั่งละทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ.
นิยาโมกกันติกถา จบ

อรรถกถานิยาโมกกันติกถา
วาดวยการหยั่งลงสูนิยาม

๑

บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการหยั่งลงสูนิยาม การหยั่งลงสูทางอันแนนอนคืออริยมรรค. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิ
ของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา พระโพธิสัตวมีนิยามอันหยั่ง
ลงแลว มีพรหมจรรยอันประพฤติแลวในพระธรรมวินัยของพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวากัสสปสัมมาสัมพุทธเจา เพราะหมายเอาการ
บรรพชาของโชติปาละในฆฏิการสูตรสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้นจึงถาม
ดวยคําวา พระโพธิสัตว เปนตน คําตอบรับรองเปนของปรวาที
เพราะตั้งอยูในลัทธิ. เนื้อความจากนั้น คําวา นิยาม คือทางอัน
แนนอนก็ดี พรหมจรรยก็ดี เปนชื่อของอริยมรรค. อนึ่ง
ยกเวนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเสียแลว ชื่อวาการหยั่งลงสู
นิยามอยางหนึ่งยอมไมมี ถาพระโพธิสัตวพึงเปนพระโสดาบัน พึงเปน
๑. คําวา "นิยาโมกฺกนฺติ" แยกเปน นิยาม ไดแก อริยมรรค โอกฺกนฺติ ไดแก
การหยั่งลง.
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อริยสาวกไซร ขอนั้นหาเปนไปไดไม. จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ผูนี้จักเปนพระพุทธเจา เพราะ
พระองคดํารงอยูในญาณอันเปนกําลังของพระองคนั่นแหละ เพราะฉะนั้น สกวาทีจึงซักถามดวยคําวา พระโพธิสัตว อีก. คําตอบ
ปฏิเสธเปนของปรวาที หมายเอาปจฉิมภพ คือภพสุดทาย.
ในปญหาที่ ๒ ปรวาทีนั้นนั่นแหละ ตอบรับรอง หมายเอา
เวลาที่พระพุทธเจา เมื่อครั้งเปนโชติปาละ. แมในคําทั้งหลายมีคําวา
เปนพระสาวก เปนตน ก็นัยนี้แหละ. คําวา การฟงตาม
หมายความวา ผูมีธรรมอันแทงตลอดแลวดวยการฟงสืบ ๆ กันมา.
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะหมายเอาปจฉิมภพ ยอมตอบรับรองหมายเอา
การฟงตอ ๆ กันมาในกาลเปนโชติปาละ. คําวา นับถือศาสดาอื่น
ที่สกวาทีกลาวแลวนั้นหมายเอาอาฬารดาบส และรามบุตรดาบส. คําวา
ทานพระอานนท เปนตน ที่สกวาทีกลาวแลวเพื่อแสดงวา ผูมี
นิยามอันหยั่งลงแลวเทานั้นเปนพระสาวก นอกจากนี้ไมใช แตผูมี
นิยามอันหยั่งลงแลวเชนนี้มีอยู ดังนี้. ขอวา เปนสาวกครั้นลวง
ชาติหนึ่งไปแลว ความวา สกวาทียอมถามดวยคําวา เปนพระสาวก
ดวยชาติใดแตพอลวงเลยชาตินั้นไปแลวไมเปนสาวกในภพอื่นหรือ ดังนี้
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะความที่พระโสดาบันเปนตน เปนพระสาวก.
คําที่เหลือในที่นี้เนื้อความงายทั้งนั้น แล.
อรรถกถานิยาโมกกันติกถา จบ
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สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง
[๙๘๕] สกวาที บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
เปนผูประกอบดวยผล ๓ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผู
ประกอบดวย ผัสสะ ๔ เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔
สัทธา ๔ วิริยะ ๔ สติ ๔ สมาธิ ๔ ปญญา ๔ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยผล ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยผัสสะ ๓ เวทนา ๓ ฯลฯ ปญญา ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปน
ผูประกอบดวยผัสสะ ๒ เวทนา ๒ ฯ ล ฯ ปญญา ๒ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๙๘๘] ส. บุคคลปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผู
ประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
พระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๘๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
พระสกทาคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ผูอุปหัจจปรินิพพายี ผูอสังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
พระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
พระสกทาคามี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปน
พระโสดาบน ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๔] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผู
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ประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้นพระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๕] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงเรียกวา พระสกทาคามี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๖] ส. ผูประกอบดวยอนาคามิผล พึงเรียกวา พระอนาคามี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 744

ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้น พระอนาคามีองคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๗] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลองคนั้น
พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๙๙๘] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงเรียกวา พระสกทาคามี หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลองคนั้น
พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๙๙๙] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลองคนั้น
พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผู
ประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําให
แจงซึ่งอรหัตผลเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล.
[๑๐๐๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
โสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
ราคะที่เปนอปายคามี โทสะที่เปนอปายคามี โมหะที่เปนอปายคามีไป
แลว แตยังประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
สกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําให
แจงซึ่งอรหัตผลเปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล.
[๑๐๐๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
สกทาคามิผลไปแลว แตยังประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
สกทาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
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ไปแลว แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยอนาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
อนาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําให
แจงซึ่งอรหัตตผลเปนผูประกอบดวยสกทามิผล.
[๑๐๐๕] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
อนาคามิผลไปแลว แตยังประกอบดวยอนาคามิผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลย
อนาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยาง
ละเอียดไปแลว แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางละเอียดนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตอ งไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล.
[๑๐๐๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
โสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิ ฯ ล ฯ โมหะที่เปนอปายคามี
ไปแลว แตยังประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๐๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
สกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคาผล เลยสกทาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําให
แจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล.
[๑๐๐๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
สกทาคามิผลไปแลว แตยังประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลย
สกทาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ
ไปแลว แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๑๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลปฏิบัติเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล.
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[๑๐๑๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลย
โสดาปตติผลไปแลว แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลย
โสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิ ฯ ล ฯ โมหะที่เปนอปายคามี
ไปแลว แตยังประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๑๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําไดแจงซึ่ง
อรหัตผลเปนผูประกอบดวยผล ๓ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ไดผล
๓ แลว และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบ
ดวยผล ๓.
[๑๐๑๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผลเปนผูประกอบดวยผล ๒ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลไดผล

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 751

๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบ
ดวยผล ๒.
[๑๐๑๔ ] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผลเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ได
โสดาปตติผลแลว และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดโสดาปตติผลแลว และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล.
[๑๐๑๕] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
ไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
ทําใหแจงซึ่งอรหัตผล จึงเปนผูประกอบดวยผล ๓ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
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ไดมรรค ๔ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๔ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๔ หรือ ?
ป. ไมพึงกลางอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๖] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น ฉะนั้น บุคคลผู
ปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยผล ๒ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
ไดมรรค ๓ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๓ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๑๗] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดโสดาปตติผลแลว และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น ฉะนั้น
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดมรรค ๒ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๒ นั้น ฉะนั้น บุคคล
ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๒
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง จบ
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อรรถกถาอปราปสมันนาคตกถา
วาดวยเปนผูป ระกอบอีกเรื่องหนึ่ง
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องเปนผูประกอบอีกเรื่องหนึ่ง. ในเรื่องนั้น
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดวา บุคคลผูตั้งอยูในมรรคที่ ๔ เปนผูประกอบ
ดวยผล ๓ ดวยสามารถแหงการบรรลุ ดังนี้ ดุจลัทธิของนิกายอันธกะ
ทั้งหลายในขณะนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรอง
เปนของปรวาที. คําที่เหลือในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยที่
กลาวแลวในเรื่องวาดวยบุคคลผูประกอบดวยผล ๔ ในหนหลังนั่นแล.
อรรถกถาอปราปสมันนาคตกถา จบ
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สัพพสัญโญชนปหานกถา
[๑๐๑๘] สกวาที การละสังโยชนทั้งปวง ชื่อวา อรหัตผล
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๙ ] ส. สังโยชนทั้งปวง ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส ก็ละ
ไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๒๐] ส. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ก็ละ
ไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสังโยชน ๓ วา
โสดาปตติผล มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสังโยชน
๓ วา โสดาปตติผล ก็ตองไมกลาววา สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอร-
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หัตมรรค.
ส. สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ก็ละ
ไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๑] ส. กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ก็ละ
ไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบางแหงกามราคะ และพยาบาทวาสกทาคามิผล มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบาง
แหงกามราคะ และพยาบาท วาสกทาคามิผล ก็ตองไมกลาววา สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค ดังนี้.
[๑๐๒๒] ส. สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
ก็ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๑๐๒๓ ] ส. กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
ก็ละไดดวยอรหัตตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวนเหลือ
แหงกามราคะและพยาบาทวา อนาคามิผล มิใช
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวน
เหลือแหงกามราคะและพยาบาทวา อนาคามิผล ก็ตองไมกลาววา สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค.
[๑๐๒๔] ส. สังโยชนทั้งปวง ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวนเหลือ
แหงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาวา เปนอรหัตผล
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวน
เหลือแหงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาวา เปน
อรหัตผล ก็ตองไมกลาววา สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค.
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[๑๐๒๕] ป. ไมพึงกลาว การละสังโยชนทั้งปวง ชือ่ วา
อรหัตผล หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระอรหันตมีสังโยชนทั้งปวงเสื่อมสิ้นแลว มิใช
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระอรหันตมีสังโยชนทั้งปวงเสื่อมสิ้น
แลว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การละสังโยชนทั้งปวง ชื่อวา
อรหัตผล ดังนี้.
สัพพสัญโญชนปหานกถา จบ

อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา
วาดวยการละสัญโญชนทั้งปวง
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องการละสัญโญชนทั้งปวง. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะนี้วา
ความเปนพระอรหันตละสัญโญชนทงั้ ปวงไดโดยสิ้นเชิง ดังนี้ คํา
ถามของสกวาทีหมายชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ถูก
สกวาทีถามดวยคําวา สัญโญชนทั้งปวง อีก ปรวาทีตอบปฏิเสธหมาย
เอาการละกิเลสโดยมรรคทั้ง ๓ ตามที่กลาวแลวในหนหลัง. ถูกถามครั้ง
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ที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรอง เพราะไมมีการละกิเลสดวยมรรคนั้น. แม
ในคําวา สักกายทิฏฐิ เปนตน ปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ หมายเอาความ
เปนผูละกิเลสไดแลวดวยปฐมมรรค. ยอมตอบรับรอง หมายเอาการละ
กิเลสไมเหลือดวยมรรคที่ ๔. เนื้อความในที่ทั้งปวง ก็นัยนีน้ ั้นแหละ.
อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา จบ

รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
๑. คิหิสสอรหาติกถา ๒. อุปปตติกถา ๓. อนาสวกถา
๔. สมันนาคตกถา ๕. อุเปกขาสมันนาคตกถา ๖. โพธิยาพุทโธติกถา
๗. ลักขณกถา ๘. นิยาโมกกันติกถา ๙. อปราปสมันนาคตกถา
๑๐. สัพพสัญโญชนัปปหานกถา.
วรรคที่ ๔ จบ
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วรรคที่ ๕
วิมุตตกถา
[๑๐๒๖] สกวาที วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณ ไมวา อยางใดหมด ชื่อวาหลุดพน
แลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปจจเวกขณญาณ ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของโคตรภูบุคคล ชื่อวาหลุดพนแลว
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๒๗] ส. วิมตุ ติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
โสดาปตติผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. ญาณของพระโสดาบัน เปนญาณของผูถึง ได
เฉพาะ บรรลุ ทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
สกทาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณของพระสกทาคามี เปนญาณของผูถึง ได
เฉพาะ บรรลุ ทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อนาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณของพระอนาคามี เปนญาณของบุคคลผูถึง
ไดเฉพาะ บรรลุ ุ ทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อรหัตผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ญาณของพระอรหันต ชื่อวา ญาณของผูถึง ได
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เฉพาะ บรรลุ ทําใหแจงซึ่งอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๒๘] ส. วิมตุ ติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
โสดาปตติผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
โสดาปตติผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
สกทาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
สกทาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อนาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อรหัตผล ชื่อวาหลุดพนแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๒๙] ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
โสดาปตติผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
โสดาปตติผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
สกทาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
สกทาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุ หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อนาคามิผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ของผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตตผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของบุคคลผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่ง
อรหัตผล ชื่อวาหลุดพนแลว และนั้นเปน
ญาณของบุคคลผูบรรลุผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
วิมุตตกถา จบ
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อรรถกถาวิมุตตกถา
วาดวยวิมุตติ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องวิมุตติ คือการหลุดพน. ในเรื่องนั้น คําวา
วิมุตตญาณ เปนชื่อของญาณทั้ง ๔ คือ วิปส สา ๑. มัคค ๑.
ผล ๑. และปจจเวกขณญาณ ๑. บรรดาญาณเหลานั้น วิปสสนา
ชื่อวา วิมุตติญาณ เพราะหลุดพนแลวจากนิมิตตารมณเปนนิตย หรือ
เพราะความเปนตทังควิมุติ มรรค ชื่อวา สมุจเฉทวิมุติ ผล ชือ่ วา
ปฏิปสสัทธิวิมุติ ก็ปจจเวกขณญาณยอมรูซึ่งวิมุติ เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา วิมุตติญาณ ในวิมุตติญาณ ๔ อยาง อยางนี้ ผลญาณเทานั้น
หลุดพนแลวโดยสิ้นเชิง วิมุตติญาณ ๓ ที่เหลืออันใคร ๆ ไมพงึ กลาววา
หลุดพนแลว หรือวาไมหลุดพนแลว ดังนี้ เพราะฉะนั้น ชนเหลาใด
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา วิมุตติญาณหลุดพนแลวโดยไมแปลกกันเลย เพราะไมกลาววา วิมุตติญาณชื่อนี้หลุดพนแลว ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรอง
เปนของปรวาที. ถูกถามอีกวา วิมุตติญาณไมวาอยางใดหมดชื่อวา
หลุดพนแลว ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะหมายเอาปจจเวกขณญาณ
เปนตน ถูกถามวา ของบุคคลผูปฏิบัติ เปนตน ก็ตอบรับรอง
หมายเอาความไมมีอาสวะของมรรคญาณ. สกวาทีกลาววา ญาณของ
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พระโสดาบัน ดังนี้ เปนตนอีก เพื่อทวงวา ก็ญาณนั้นไมใชญาณ
ของพระโสดาบันผูตั้งอยูในผล แตก็ชื่อวา วิมุตติญาณหรือ ดังนี้.
พึงทราบเนื้อความในที่ทั้งปวงโดยอุบายนี้ ดังนี้แล.
อรรถกถาวิมุตตกถา จบ
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อเสกขญาณกถา
[๑๐๓๐] สกวาที พระเสกขะ มีญาณของพระเสกขะ หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระเสกขะ รูเห็นธรรมของพระอเสกขะได
เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตนเห็นแลว
รูแลว ทําใหแจงแลวได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ รูไมได
เห็นไมได เมื่อมิไดเห็น มิไดรู ก็เขาถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ
รูไมได เห็นไมได เมือ่ มิไดเห็น มิไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขาถึงไม
ได ถูกตองดวยกายไมได ก็ตองไมกลาววา พระเสกขะมีญาณของ
พระอเสกขะ.
[๑๐๓๑] ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ พระอเสกขะรูเห็นธรรมของพระอเสกขะได เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู
ซึ่งธรรมของพระอเสกขะ ที่ตนเห็นแลว รูแจงแลว ทําใหแจงแลวได
หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ พระเสกขะ
รูเห็นธรรมของพระอเสกขะได เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งธรรม
ของพระอเสกขะที่ตนเห็นแลว รูแลว ทําใหแจงแลวได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๒] ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แตธรรม
ของพระอเสกขะอันพระเสกขะรูไมได เห็นไมได เมื่อไมไดเห็น มิ
ไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขาถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แตธรรม
ของพระเสกขะ อันพระอเสกขะรูไมได เห็นไมได เมื่อมิไดเห็น
มิไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขาถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๓] ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โคตรภูบุคคล มีญาณในโสดาปตติมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มี
ญาณในโสดาปตติผล หรือ ?
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ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่งสกทาคามิผล
ฯ ล ฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯ ล ฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
มีญาณในอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๓๔] ป. ไมพงึ กลาววา พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะ ก็ทราบได
วาพระผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง ทราบไดวา พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ มีคุณอันยิ่ง มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะ ก็
ทราบไดวา พระผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง ทราบไดวา พระสารีบุตรเถระ พระโมคคัลลานเถระ มีคุณอันยิ่ง ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววาพระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ.
อเสกขญาณกถา จบ
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อรรถกถาอเสกขญาณกถา
วาดวยญาณของพระอเสกขะ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องญาณของพระอเสกขะ คือผูไมตองศึกษา.
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ
ทั้งหลายวา พระเสกขะทั้งหลายมีพระอานนทเปนตน ยอมรูซงึ่ อเสกขบุคคลทั้งหลาย โดยนัยเปนตนวา พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐ
ที่สุดเปนตน เหตุใด เพราะเหตุนั้น อเสกขญาณ คือญาณของพระอเสกขะ ยอมมีแกพระเสกขบุคคล ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึง
ชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําวา รูเห็น นี้
สกวาทีกลาวดวยอํานาจแหงการรูที่ตนเองบรรลุแลว. คําวา โคตรภู
บุคคล เปนตน สกวาทีกลาวเพื่อแสดงความไมมีแหงญาณในเบื้อง
บนและเบื้องบนของของพระอริยบุคคล ผูตั้งอยูในภูมิธรรมเบื้องต่ํา.
ขอวา ทานพระอานนทเมื่อยังเปนพระเสกขะก็ทราบไดวา พระผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง อธิบายวา ปรวาทียอมปรารถนา
พระเสกขะนั้นวาเปนผูมีญาณของพระอเสกขะ เพราะความเปนไปแหง
ญาณวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอเสกขะ แตไมปรารถนาญาณ
นั้นวาเปนอเสกขะ เพราะฉะนั้น ลัทธิแมปรวาทีตั้งแลวอยางนี้ก็ไมเปน
อันตั้งไวนั่นแหละ ดังนี้แล.
อรรถกถาอเสกขญาณกถา จบ
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วิปรีตกถา
[๑๐๓๕] สกวาที ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความ
รูวิปริตหรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมเที่ยงวาเที่ยง หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่เปนทุกขวาเปนสุข
หรือ ฯ ล ฯ มีความเห็นผิดในสภาวะที่เปนอนัตตาวาเปนอัตตาหรือ ฯลฯ
มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมงามวางาม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๖] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนอกุศล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนกุศลไมใช หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวาเปนกุศล ก็ตองไมกลาววา ผูเขาสมาบัติ
มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ความรูวิปริต
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[๑๐๓๗] ส. สภาวะที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง เปนความเห็นผิด
และนัน้ เปนอกุศล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต และนั้นเปนอกุศล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ลฯ
ส. สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข ฯลฯ สภาวะที่
เปนอนัตตาเห็นวาเปนอัตตา ฯลฯ สภาวะที่ไมงามเห็นวางาม เปนความ
เห็นผิด และนั้นเปนอกุศล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต และนั้นเปนอกุศล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๓๘] ส. ผูเขาสมาบัติปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต และนั้นเปนอกุศล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. สภาวะที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง และนั้นเปนกุศล
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต และนั้นเปนกุศล หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข ฯ ล ฯ สภาวะที่
เปนอนัตตาเห็นวาเปนอัตตา ฯ ลฯ ภาวะที่ไมงามเห็นวางาม เปนความ
เห็นผิด และนั้นเปนกุศล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๙] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปน
อารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา ผูที่เขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มี
ความรูวิปริต
[๑๐๔๐] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๑๐๔๑] ส. พระอรหันต ยังมีความเห็นผิดอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระอรหันต ยังมีความสําคัญผิด มีความคิดผิด
มีความเห็นผิดอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๒] ส. พระอรหันตไมมีความสําคัญผิด ความคิดผิด
ความเห็นผิด หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา พระอรหันต ไมมีความสําคัญผิด ความ
คิดผิด ความเห็นผิด ก็ตองไมกลาว พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู.
[๑๐๔๓] ป. ไมพงึ กลาววาผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ
มีความรูวิปริต หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ปฐวีกสิณปรากฏแกทานผูเขาสมาบัติ มีปฐวีกสิณ
อารมณอยู เปนดินลวนเทียว หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถาอยางนั้น ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ
ก็มีความรูวิปริตนะสิ.
[๑๐๔๔] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรู
วิปริต หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. ดินมีอยู และบางคนที่เขาปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ดินมีอยู และบางคนที่ถาปฐวีกสิณจาก
ดินก็มีอยู ก็ตองไมกลาววา ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความ
รูวิปริต
[๑๐๔๕] ส. ดินมีอยู แตความรูของผูเขาปฐวีกสิณจากดิน
เปนความรูวิปริต หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. นิพพานมีอยู แตความรูของผูเขาสมาบัติมีนิพพานเปนอารมณจากนิพพาน ก็เปนความรู
วิปริต หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต.
วิปริตกถา จบ
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อรรถกถาวิปรีตกถา
วาดวยญาณวิปริต
บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งญาณวิปริต. ในเรื่องนัน้ ชนเหลาใดมีความ
เห็นดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา ผูใดมีสัญญาในปฐวียอมเขา
สมาบัติมีปฐวีเปนอารมณ ญาณนั้นของผูนั้นเปนญาณวิปริต ดังนี้
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้นคําตอบรับรองเปนของปรวาที พึง
ทราบคําอธิบายของปญหานั้นดังนี้วา นิมิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวี
แตนิมิตที่เกิดนั้นไมใชปฐวีเลย อนึ่ง ผูใดมีความสําคัญในปฐวีกสินยอม
เขาฌานมีปฐวีเปนอารมณ ฌานนั้นชือ่ วามีญาณอันวิปริต คือผิดจาก
ความเปนจริงดังนี้.
ลําดับนั้น สกวาทีเพื่อจะทวงวา ลักขณปฐวีก็ดี สสัมภารปฐวีก็ดี
นิมิตตปฐวีก็ดี ปฐวีเทวดาก็ดี ปฐวีทั้งหมดนั่นแหละ ในปฐวีเหลานั้น
ญาณวาปฐวีมิใชเปนญาณวิปริต สวนความเห็นอันผิดปกติในธรรมที่
ไมเที่ยงวาเที่ยงเปนตนชื่อวาญาณวิปริต ญาณในปฐวีทั้งหลายเหลานี้
ญาณใดญาณหนึ่งตามลัทธิของทานเปนญาณวิปริตหรือ จึงกลาวคําวา
มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมเที่ยงวาเที่ยง เปนตน ปรวาทีตอบ
ปฏิเสธ หมายเอาความไมมีลักขณะอันคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ยอมตอบรับรองหมายเอาปฐวีนิมิต. คําวา กุสล ทานกลาวหมาย
เอาญาณของพระเสกขะและปุถุชนทั้งหลาย.
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แมในปญหาวา พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู หรือ
ปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะความไมมีลักขณะอันวิปลลาสเชนนั้น ยอม
ตอบรับรองหมายเอาปฐวีนิมิต.
คําวา เปนคนลวนเทียวหรือ ความวา ปรวาทีถามดวย
คําวา ปฐวีกสินทั้งปวงนั้นเปนลักขณปฐวีทั้งหมดหรือ สกวาทีตอบ
ปฏิเสธเพราะความไมมีเชนนั้น.
คําถามของสกวาทีวา ดินมีอยู และบางคนที่เขาปฐวีกสิน
จากดินก็มีอยูมิใชหรือ ดังนี้ พึงทราบเนื้อความแหงปญหานั้นวา
สกวาทีถามวา นิมิตตปฐวีอยู บุคคลยอมเขาสมาบัติมีดินเปนนิมิตจาก
ดินนั้นแหละก็มีอยู มิไดเขาจากอาโป หรือจากเตโชมิใช หรือ ดังนี้.
คําวา ดินมีอยู เปนตน สกวาทีกลาวเพื่อแสดงดวยคําวา ถาญาณ
ของผูเขาปฐวีกสินเปนญาณวิปริตฉันนั้นไซร นิพพานมีอยูเมื่อบุคคล
เขาสมาบัติ มีนิพพานเปนอารมณก็ดี มรรคญาณอันถอนซึ่งความวิปริต
ทั้งปวงก็ดี ก็ยอมจะวิปริตตามลัทธิของทาน ดังนี้.
อรรถกถาวิปรีตกถา จบ
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นิยามกถา
[๑๐๔๖] สกวาที บุคคลผูไมแนนอน คือยังเปนปุถุชน มี
ญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน คืออริยมรรค หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลผูแนนอน คืออริยบุคคล มีญาณเพื่อไปสู
โลกกิยธรรมอันมิใชทางแนนอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๔๗] ส. บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสู โลกิยธรรม
อันมิใชทางแนนอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๘] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
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[๑๐๔๙] ส. บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕๐] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสู โลกิยธรรม
อันมิใชทางแนนอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕๑] ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสู โลกิยธรรมอันมิใชทางแนนอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕๒] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
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ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนมีทางอันแนนอน เพื่อไปสู
ทางอันแนนอน หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๑๕๓] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลผูไมแนนอนมีสติปฏฐาน ฯ ล ฯ สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค เพื่อไปสูทางอันแนนอน
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๔] ส. บุคคลผูไมแนนอน ไมมีทางอันแนนอนเพื่อไป
สูทางอันแนนอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา บุคคลผูไมแนนอน ไมมีทางอันแนนอน
เพื่อไปสูทางอันแนนอน ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณ
เพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ ?
[๑๐๕๕] ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีสติปฏฐาน ฯลฯ โพชฌงค เพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. หากวา บุคคลผูไมแนนอน ไมมีโพชฌงคเพื่อ
ไปสูทางอันแนนอน ก็ตอ งไมกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไป
สูทางอันแนนอน.
[๑๐๕๖] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. โคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปตติมรรค หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มี
ญาณในโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯ ล ฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีญาณ
ในอรหัตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๕๘] ป. ไมพงึ กลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไป
ทางอันไมแนนอน หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูม ีพระภาคเจา ทรงทราบไดวา บุคคลนี้
จักกาวลงสูทางอันแนนอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เปนรูควรเพื่อจะตรัสรู
ธรรมนี้ มิใชหรือ ?
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ส. ถูกแลว.
ป. หากวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบไดวา
บุคคลนี้จักกาวลงสูทางอันแนนอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เปนผูควร
เพื่อจะตรัสรูธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึงกลาววา บุคคลผูไมแนนอน
มีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน.
นิยามกถา จบ

อรรถกถานิยามกถา
วาดวยนิยาม
บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งนิยาม คือทางอันแนนอนไดแก อริยมรรค.
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ
ทั้งหลายวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา บุคคลใดจักหยั่งลง
สูสัมมัตตนิยาม คือมรรคอันถูกตอง บุคคลนั้นควรเพื่อจะตรัสรูธรรมนั้น
เหตุใด เพราะเหตุนั้น ญาณเพื่อการบรรลุนิยาม คือทางอันแนนอน
ของอนิยตบุคคลผูเปนปุถุชนนั่นแหละมีอยู ดังนี้ คําถามวา อนิยต
คือบุคคลผูไมแนนอน เปนตน ของพระสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น.
คําวา เพื่อไปสูทางอันแนนอน ในปญหานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรัสเรียกมรรควานิยาม อธิบายวา เพื่อการบรรลุมรรค เพื่อการ
หยั่งลงสูมรรค. ก็คําวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา บุคคลนี้
ควรเพื่อบรรลุนิยาม เพราะเห็นญาณอันใดของบุคคลนั้น พระปรวาที
หมายญาณนั้น จึงตอบรับรอง. ลําดับนั้น สกวาทีเพื่อแสดงวา วาทะ
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ของปรวาทีนั้นไมถูกตอง จึงซักถามถึงเนื้อความอันตรงกันขาม ดวยคํา
วา บุคคลผูแนนอน เปนตน.
บรรดาปญหาเหลานั้น ในปญหาแรก ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะ
ชื่อวาญาณเพื่อการบรรลุนยิ ามของบุคคลผูแนนอนไมมีดวยมรรค. ใน
ปญหาที่ ๒ ยอมตอบรับรองเพราะความไมมี. ปญหาที่ ๓ ตอบปฏิเสธ
เพราะถูกถามดวยคําวา ผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน โดยผิดจากลัทธิ สกวาทีทําปญหาแรกนั่นแหละใหเปนปญหา
ที่ ๔ อีก แลวทํา ๓ ปญหาของนิยตบุคคลดวยสามารถแหงการบรรลุ
นิยามเปนตน. ในปญหาเหลานั้น ปญหาที่ ๑ ปรวาทีตอบปฏิเสทเพราะ
ญาณ เพื่อการบรรลุนิยามนั้นอีกของนิยตบุคคลไมมีดวยมรรคตน. ใน
ปญหาที่ ๒ ตอบรับรองเพราะความไมมีนั้นแหละ. ในปญหาที่ ๓ ยอม
ตอบปฏิเสธเพราะผิดจากลัทธิ. สกวาทีทําปญหาแรกนั่นแหละใหเปน
ปญหาที่ ๘ อีก แลวทํา ๓ ปญหาของอนิยตบุคคลดวยสามารถแหงการ
ไมบรรลุนิยามเปนตน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงปญหาเหลานั้น
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ. สกวาทีทําปญหาแรกนั่นแหละใหเปน
ปญหาที่ ๑๒ อีก แลวทํา ๓ ปญหามีคําวา มีทางอันแนนอน เปน
ตนจากมูลนั้น. ในปญหาทั้งหลายเหลานั้น มัคคญาณเทานั้น ชื่อวา
ญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน เหตุใด เพราะเหตุนั้น สกวาทีหมายญาณ
๑

๑. บาลีอรรถกถาไทย ใชคาํ วา อยุตฺตนฺติ หมายถึง คําไมถูกตอง ของพมา ใช
คําวา อยุตตฺ วาทีตีติป หมายถึง มีวาทะอันไมถูกตองคือใชไดดว ยกันทั้ง ๒ นัย
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นั้น จึงวา มีทางอันแนนอน ดังนี้ ครั้นเมื่อคําวา มีทางอันแน
นอนอันสกวาทีกลาวแลว ปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ. เมื่อสกวาทีกลาววา
มีญาณ ปรวาทีก็ตอบรับรอง. แมในคําทั้งหลายมีคําวา สติปฏฐาน
เปนตน ก็นัยนี้. คําปจจนิก มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. คําวา โคตรภูบุคคล เปนตน สกวาทีกลาวเพื่อแสดงวา ญาณใดอันบุคคลใดไม
บรรลุแลว ญาณนั้นของบุคคลนั้นยอมไมมี. คําวา พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบ ความวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบดวย
ญาณพละของพระองคเอง ไมใชทรงทราบจากสภาพการบรรลุนิยาม
ธรรมของผูนั้น เพราะฉะนั้น ดวยเหตุนี้ ปรวาทีแมตั้งลัทธิไวแลวก็
ตั้งอยูไมไดเลย ดังนี้แล.
อรรถกถานิยามกถา จบ
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ปฏิสมั ภิทากถา
[๑๐๕๙] สกวาที ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูสมมติ ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงปฏิสัมภิทาแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น เปนปฏิสัมภิทา
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ความรูในการกําหนดใจผูอื่น เปนปฏิสัมภิทา
ป. ถูกแลว.
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูจิตของบุคคลอื่น ชน
เหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงปฏิสัมภิทาแลว หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
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[๑๐๖๐] ส. ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ปญญาทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ปญญาทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็มีปญ
 ญา
นั้นเปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯ ล ฯ มี
เตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีวาโยกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีนีลกสิณ
เปนอารมณ ฯลฯ มีปตกสิณเปนอารมณ ฯ ล ฯ มีโลหิตกสิณเปน
อารมณ ฯ ล ฯ มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯ ล ฯ ผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญาณญัญจายตนสมาบัต ฯลฯ อากิญจัญญายตน
สมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ผูใหทาน ฯลฯ
ผูใหจีวร ฯลฯ ผูใหบิณฑบาต ฯลฯ ผูใหเสนาสนะ ฯลฯ ผูให
คิลานปจจยเภสัชชบริขารก็มีปญญา ปญญานั้น เปนปฏิสัมภิทา หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๖๑] ป. ไมพงึ กลาววา ความรูทั้งปวง เปนปฏิสัมภิทา
หรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. ปญญาอันเปนโลกุตตระมีอยู ปญญานั้นไมเปน
ปฏิสมั ภิทา หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถาอยางนั้น ความรูทั้งปวงก็เปนปฏิสัมภิทา นะสิ.
ปฏิสัมภิทากถา จบ

อรรถกถากถาปฏิสัมภิทากถา
วาดวยปฏิสัมภิทา
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องปฏิสัมภิทา คือปญญาเครื่องแตกฉาน. ใน
เรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา
ญาณ คือความรู ทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา เพราะถือเอาพระบาลีวา
ญาณ คือความรู ของพระอริยะทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่งเปนโลกุตตระ
ดังนี้คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้นคําตอบรับรองเปนของปรวาที
ในปญหาวาดวยญาณ คือความรูสมมติทั้งหลาย ปรวาทีตอบปฏิเสธ
หมายเอาญาณในสมาบัติที่เปนปฐวีกสิณอันเปนสมมติ คือเปนบัญญัติ
อารมณ ยอมตอบรับรองหมายเอานิรุตติญาณ. ในปญหาทั้งหลายวา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูสมมติ ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาปุถุชน
ทั้งหลาย. ในปญหาวาดวย เจโตปริยายะ ความรูในการกําหนดใจ
ผูอื่น ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาญาณของปุถุชน ตอบรับรองหมาย
เอาญาณของพระอริยะ. ในปญหาทั้งหลายวา ปญญาทั้งปวงเปน
ปฏิสัมภิทาหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาปญญาในกสิณ
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สมาบัติ ตอบรับรองหมายเอาโลกุตตระ. คําวา สมาบัติมปี ฐวีกสิญ
เปนอารมณ เปนตน สกวาทีกลาวเพื่อถามดวยคําวา ปญญา
ในที่ทั้งหลายมีประมาณเทานี้นั้น ปญญานั้นเปนปฏิสัมภิทาทั้งหมดหรือ.
คําวา ถาอยางนั้นความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทาหรือ อธิบายวา
โลกุตตรปญญาทั้งสิ้น เปนปฏิสัมภิทา เหตุใด เพราะเหตุนั้น
คําวา ทั้งปวง ทานจึงใหตั้งไวเฉพาะกันสามัญญผล ดังนี้แล.
อรรถกถาปฏิสัมภิทากถา จบ
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สัมมติญาณกถา
[๑๐๖๒] ปรวาที ไมพึงกลาววา ญาณใหสมมติ มีสัจจะ
เปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปน
อารมณ หรือ ?
สกวาที ถูกแลว.
ป. บุคคลผูเขาสมาบัติปฐวีกสิณเปนอารมณ มี
ญาณ และปฐวีกสิณเปนสมมติสัจจะ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา บุคคลผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปน
อารมณ มีญาณ และปฐวีกสิณเปนสมมติสัจจะ ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา ญาณในสมมติมีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่น
เปนอารมณ.
[๑๐๖๓] ป. ไมพึงกลาววา ญาณในสมมติ มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. บุคคลผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
มีเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลานปจจัยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
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ป. หากวา บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลานปจจยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา ญาณในสมมติมีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมี
ธรรมอื่นเปนอารมณ.
[๑๐๖๔] ส. ญาณในสมมติ มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไม
มีธรรมอื่นเปนอารมณ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. กําหนดรูทุกขได ละสมุทัยได กระทํานิโรธ
ใหแจงได ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
สัมมติญาณกถา จบ

อรรถกถาสัมมติญาณกถา
วาดวยสมมติญาณ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องสมมติญาณ คือญาณในสมมติ. ในเรื่องนั้น
สัจจะมี ๒ คือสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ. ก็บุคคลเหลาใดไมทําการ
แยกสัจจะอยางนี้ ยอมกลาวแมซึ่งสมมติญาณวามีสัจจะเปนอารมณนั่น
เทียว ดวยการกลาวอางคําวา สัจจะ ดุจลัทธิของนิกายอันธกะ
ทั้งหลาย สกวาทีจึงเริ่มคํานี้ เพือ่ ชําระลางวาทะของชนเหลานั้นวา
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พวกเขาเหลานั้นมีวาทะไมถูกตอง. ในคําเหลานั้น คําถามวา ไม
พึงกลาว เปนของปรวาที. คําตอบรับรองเปนของสกวาที หมาย
เอาปรมัตถสัจจะ. คําวา ญาณในสมมติสัจจะ ไดแก ญาณใน
สัจจะที่เขาไปอาศัยคําสมมติ อีกอยางหนึ่ง คําวา ญาณในสมมติสัจจะ เปนสัตตมีวิภัตติใชในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ อธิบายวา ไดแก
สมมติสัจจะ. คําถามของสกวาทีวา ญาณในสมมติมีสัจจะเปน
อารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ คําตอบรับรองเปนของ
ปรวาที. ลําดับนั้น สกวาทีเพื่อจะทวงดวยคําวํา ถาญาณในสมมติ
นั้นมีสัจจะเปนอารมณโดยไมแปลกกัน บุคคลก็พึงทํากิจทั้งหลายมีการ
กําหนดรูทุกข เปนตนดวยญาณนั้นได ดังนี้ จึงกลาวคําวา กําหนดรูทุกขได ฯลฯ ดวยญาณนั้นหรือ ดังนี้.
อรรถกถาสมมติญาณกถา จบ
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จิตตารัมมณกถา
[๑๐๖๕] สกวาที ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปน
อารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ
หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. มีบางคน เมื่อจิตมีราคะ ก็รชู ัดวาจิตมีราคะ
มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา มีบางคนเมื่อจิตมีราคะ ก็รชู ัดวาจิตมี
ราคะ ก็ตองไมกลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปน
อารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ.
ส. มีบางคน เมื่อจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต
ปราศจากราคะ ฯ ล ฯ เมื่อจิตมีโทสะ ฯ ล ฯ เมื่อจิตปราศจากโทสะ เมื่อ
จิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะ เมื่อจิตหดหู เมื่อจิตกวัดแกวง เมื่อ
จิตใหญ เมื่อจิตไมใหญ เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา เมื่อจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา
เมื่อจิตเปนสมาธิ เมื่อจิตไมเปนสมาธิ เมื่อจิตหลุด ฯ ล ฯ เมื่อจิตยังไม
หลุด ก็รชู ัดวาจิตยังไมหลุด มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา มีบางคนเมื่อจิตยังไมหลุด ก็รชู ัดวา
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จิตยังไมหลุด ก็ตองไมกลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิต
เปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ.
[๑๐๖๖] ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น พึงกลาววา
ความรูในอารมณ คือ ผัสสะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น พึง
กลาววา ความรูในอารมณ คือ ผัสสะ ก็ตองไมกลาววา ความรูในการ
กําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ.
ส. ความรูในการกําหนดใจผูอื่น พึงกลาววา ความ
รูในอารมณคือเวทนา ฯ ล ฯ วาความรูในอารมณคือสัญญา วาความ
รูในอารมณคือเจตนา วาความรูในอารมณคือจิต วาความรูในอารมณ
คือศรัทธา วาความรูในอารมณคือวิริยะ วาความรูในอารมณคือสติ
วาความรูในอารมณคือสมาธิ วาความรูในอารมณคือปญญา ฯลฯ วา
ความรูในอารมณคือราคะ ฯลฯ วาความรูในอารมณคือโทสะ ฯ ล ฯ วา
ความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น พึง
กลาววา ความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ ก็ตองไมกลาววา ความรู
ในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอืน่ เปน
อารมณ.
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[๑๐๖๗] ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น ไมพึงกลาววา
ความรูในอารมณ คือ ผัสสะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนความรูในการกําหนดรูผัสสะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น ไมพึงกลาววา
ความรูในอารมณคือเวทนา ฯ ล ฯ วาความรูในอารมณคือสัญญา ฯลฯ
วาความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. เปนความรูในการกําหนดรูอโนตตัปปะ หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๖๘] ป. ไมพงึ กลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น
มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปน
อารมณ หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. เปนความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. หากวา เปนความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น ดวย
เหตุนั้นนะทาน จึงตองกลาววาความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิต
เปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ.
จิตตารัมมณกถา จบ
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อรรถกถาจิตตารัมมณกถา
วาดวยญาณมีจิตเปนอารมณ
บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งญาณมีจิตเปนอารมณ. ในเรื่องนั้น ชน
เหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา ญาณนั้น
มีจิตเปนอารมณอยางเดียวเทานั้น เพราะถือเอาเหตุสักแตคําวา เจโตปริยญาณ ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น. ดังนี้ คําถามของสกวาที
หมายถึงชนเหลานั้น คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนัน้ สกวาที
เพื่อทวงดวยคําวา บุคคลใดยอมรูจิตของผูอื่นดวยสามารถแหงจิตมี
ราคะเปนตน แมราคะเปนตนก็ยอมเปนอารมณของผูนั้น เพราะฉะนั้น
ทานไมพึงกลาววา ญาณนั้นมีจิตเปนอารมณเพียงอยางเดียวไมมีอยาง
อื่นเปนอารมณ ดังนี้ จึงเริ่มคําวา มีบางคนเมือ่ จิตมีราคะก็รูชัด
วาจิตมีราคะมิใชหรือ. คําวา ในอารมณคือผัสสะ ไดแก
ในอารมณกลาวคือผัสสะ แมในคําทั้งหลายมีคําวา ในอารมณคือ
เวทนา เปนตน ก็นยั นี้แหละ.
ถูกสกวาทีถามอีกวา ไมพึงกลาววา ความรูในอารมณ คือ
ผัสสะหรือ อีก ปรวาทีตอบรับรองดวยคําวา เมื่อมนสิการซึ่งผุสนลักขณะของผัสสะ ยอมเปนอารมณของผัสสะ ดังนี้. ถูกสกวาทีถาม
วา เปนความรูในภารกําหนดรูผัสสะหรือ ปรวาทีตอบปฏิเสธ
เพราะความไมมีบทพระสูตรเชนนั้น. แมในเวทนาเปนตนก็นัยนี้.
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ในบัดนี้ ลัทธิของปรวาทีนั้นอาศัยคําใดที่ตนกลาว ครั้นแสดง
คํานั่นแลว เพื่อใหลัทธิตั้งไว. จึงกลาวดวยคําวา นั่น เปนความรู
ในการกําหนดรูใจผูอื่นมิใชหรือ แต ลัทธินี้แมเปนลัทธิอันปรวาที
ใหตั้งไวดวยสามารถการอาศัยสักแตถอยคํานั้น ยอมไมเปนอันตั้งไวได
เลย ดังนี้แล.
อรรถกถาจิตตารัมมณกถา จบ
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อนาคตญาณกถา
[๑๐๖๙] สกวาที ความรูในอนาคต คือ สภาวะที่ยังไมมาถึง
มีอยู หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. อนาคตรูไดโดยมูล รูไดโดยเหตุ รูไดโดย
นิทาน คือเหตุเปนแดนมอบใหซึ่งผล รูไดโดยสมภพ คือเหตุเปนแดน
เกิด รูไดโดยประภพ คือเหตุเปนแดนเกิดกอน รูไดโดยสมุฏฐาน
รูไดโดยอาหาร คือเหตุนํามาซึ่งผล รูไ ดโดยอารมณ คือเหตุเปนที่ยึด
หนวง รูไ ดโดยปจจัย คือเหตุเปนที่อาศัยเปนไป รูไดโดยสมุทัย
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๗๐] ส. ความรูในอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. รูความเปนเหตุปจจัยที่เปนอนาคตได รูความ
เปนอารัมณปจจัยที่เปนอนาคตได รูความเปนอธิปติปจจัยที่เปนอนาคต
ได รูความเปนอนันตรปจจัยที่เปนอนาคตได รูค วามเปนสมันตรปจจัย
ที่เปนอนาคตได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๗๑] ส. ความรูในอนาคตมีอยู หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. โคตรภูบุคคล มีความรูในโสดาปตติมรรค
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มี
ความรูในโสดาปตติผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯ ล ฯ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯ ล ฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีความ
รูในอรหัตตผล หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๗๒] ป. ไมพึงกลาววา ความรูในอนาคตมีอยู หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนอานนท
อันตราย ๓ อยาง จักเกิดแกเมืองปาฏลีบุตร คือ จากไฟ หรือ
จากนี้ หรือจากการแตกความสามัคคี ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. ถาอยางนั้น ความรูในอนาคตก็มีอยู นะสิ
อนาคตญาณกถา จบ
๑

๑. วิ. มหา ๕/๗๑.

พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 798

อรรถกถาอนาคตญาณกถา
วาดวยความรูในอนาคต
บัดนี้ ชื่อวา เรือ่ งความรูในอนาคต. ในปญหานั้น ขณะอัน
เปนอันตระก็ดี หมายเอาขณะจิต เปนอนันตระก็ดี ชื่อวา อนาคต.
ในขณะทั้ง ๒ เหลานั้น ญาณยอมรูอนาคตที่เปนอนันตระมีอยูอยาง
เดียวเทานั้น อนึ่งญาณอนาคตที่เปนอนันตระมีอยูโยประการใด แม
ญาณที่หยั่งลงในชวนะหนึ่งของวิถีหนึ่งก็มีอยูโดยประการนั้น. ในปญหา
นั้น ชนเหลาใด ยอมปรารถนาญาณในอนาคตแมทั้งปวง ดุจลัทธิของ
นิกายอันธกะทั้งหลาย คําถามของสกวาทีหมายชนเหลานั้น คําตอบ
รับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น สกวาทีเพื่อทวงดวยคําวา ญาณ
ในอนาคตอันไมมีอยูตามลัทธิของทาน. บุคคลยอมรูอนาคตที่เกิดใน
ภายหลังแตนั้นไดดวยสามารถแหงมูลเปนตนหรือดังนี้จึงกลาวกะปรวาที
นั้นวา อนาคตรูไดโดยมูล เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น คําทั้ง
ปวงวา โดยมูล เปนตน คือ โดยมูล โดยเหตุ โดยนิทาน
โดยสมภพ โดยประภพ โดยสมุฏฐาน โดยอาหาร โดยอารมณ โดย
ปจจัย และโดยสมุทัย นี้เปนคําไวพจนของคําวา การณะ คือ การณะ
แปลวา เครือ่ งกระทํา หรือ เหตุ ทัง้ สิ้น. จริงอยู การณะ ชื่อวา
มูล เพราะอรรถวา ยอมทําธรรมใดใหเปนผลของตน ธรรมที่เปน
ผลนั้นในที่นั้นจึงอาศัยตั้งอยูได. ชื่อวา เหตุ เพราะอรรถวา ใหผล
ธรรมนั้นเจริญและเปนไปทั่ว. ชื่อวา นิทาน เพราะอรรถวา เปนแดน
มอบใหซึ่งผลธรรมนั้น ๆ นั่นแหละ ราวกะการมอบใหอยูดวยคําวา
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เชิญเถิดทานทั้งหลาย จึงถือเอาสิ่งนี้ ดังนี้. ชือ่ วา สมภพ เพราะ
อรรถวา ยอมใหผลธรรมเกพรอมแตเหตุนั้น. ชื่อวา ประภพ เพราะ
อรรถวา เปนแดนเกิดกอน. ชื่อวา สมุฏฐาน เพราะอรรถวา ผลธรรม
นั้นยอมตั้งขึ้นพรอมในเพราะธรรมอันเปนเหตุนั้น อีกอยางหนึ่ง เพราะ
อรรถวา ยอมยังผลธรรมนั้น ๆ ใหตั้งขึ้นพรอม. ชือ่ วา อาหาร เพราะ
อรรถวา ยอมนํามาซึ่งผลธรรมนั้น ๆ นั่นแหละ. ก็เหตุนั้น ชื่อวา
อารมณ เพราะอรรถวา ไมสละซึ่งผลธรรมนั้น. ชื่อวา ปจจัย เพราะ
อรรถวา ผลธรรมนั้นอาศัยธรรมอันเปนเหตุเปนไป. สภาวะใด ยอม
ยังผลธรรมนัน้ ใหเกิดขึ้นแตเหตุ เพราะเหตุนั้นสภาวะนั้น ทานจึงเรียก
วา สมุทัย ที่ชื่อวา สมุทัย เพราะอรรถวา ยังผลธรรมใหเกิดขึ้น
จากเหตุ. ก็ใคร ๆ ไมอาจเพื่อรูอนันตรจิตไดดวยอาการเหลานี้ คือเหตุ
เหลานี้ เหตุใด เพราะเหตุนั้น ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธวา ไมพึงกลาว
อยางนั้น. คําวา รูความเปนเหตุปจจัยที่เปนอนาคตได ความวา
เมือจิ อันเปนอนาคตที่จะเกิดติดตอกันไป บุคคลยอมรูซึ่งจิตนั้น เพราะ
ความเปนเหตุปจจัย อธิบายวา ธรรมเหลาใดมีเหตุปจจัยในธรรมเหลา
นั้น ยอมรูซงึ่ ธรรมเหลานั้น. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้นั่นแหละ.
คําวา โคตรภูบุคคล เปนตน สกวาทีกลาวแลวเพื่อแสดงญาณ
ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นโดยยอ. พระสูตรวา ปาฏลีบุตร ที่ปรวาที
นํามาก็เพื่อแสดงญาณที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น แตพระสูตรนั้นไมสําเร็จ
ประโยชนแกญาณในอนาคตทั้งปวง เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระสูตร
นั้นจึงสักแตวานํามาเทานั้น ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาอนาคตญาณกถา จบ
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ปจจุปปนนญาณกถา
[๑๐๗๓] สกวาที ความรูในปจจุบันคือสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หนา มีอยูหรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลรูความรูนั้นวาความรู ดวยความรูนั้น
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลรูความรูนั้นวาความรู ไดดวยความรูนั้น
หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. ความรูนั้น เปนอารมณแหงความรูนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. ความรูนั้น เปนอารมณแหงความรูนั้น หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. บุคคลถูกตองผัสสะนั้นไดดวยผัสสะนั้น เสวย
เวทนานั้นไดดวยเวทนานั้น จําสัญญานั้นไดดวยสัญญานั้น ตัง้ เจตนา
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นั้นไดดวยเจตนานั้น คิดจิตนั้นไดดวยจิตนั้น ตรึกวิตกนั้นไดดวยวิตก
นั้น ตรองวิจารนั้นไดดวยวิจารนั้น ดื่มปตินั้นไดดวยปตินั้น ระลึก
สตินั้นไดดวยสตินั้น ทราบชดปญญานั้นไดดวยปญญานั้น ตัดขันธนั้น
ไดดวยขันธนั้น ถากขวานนั้นไดดวยขวานนั้น ถากผึ่งนั้นไดดวยผึ่งนั้น
ถากมีดนั้นไดดวยมีดนั้น เย็บเข็มนั้นไดดวยเข็มนั้น ลูบคลําปลายองคุลี
นั้นไดดวยปลายองคุลีนั้น ลูบคลําปลายนาสิกนั้นไดดวยปลายนาสิกนั้น
ลูบคลํากระหมอมนั้นไดดวยกระหมอมนั้น ลางคูถนั้นไดดวยคูถนั้น ลาง
มูตรนั้นไดดวยมูตรนั้น ลางเขฬะนั้นไดดวยเขฬะนั้น ลางหนองนั้น
ไดดวยหนองนั้น ลางเลือดนั้นไดดวยเลือดนั้น หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๔] ป. ไมพงึ กลาววา ความรูในปจจุบันมีอยู หรือ ?
ถูกแลว.
ป. เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง โดยความ
เปนของไมเที่ยงแลว แมความรูนั้น ก็เปนพระโยคาวจรนั้นไดเห็น
โดยความเปนของไมเที่ยงดวย มิใชหรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. หากวา เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง
โดยความเปนของไมเที่ยงแลว แมความรูนั้นก็เปนอันพระโยคาวจรนั้น
ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
ความรูในปจจุบันมีอยู.
ปจจุปปนนญาณกถา จบ
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อรรถกถาปจจุปปนนญาณกถา
วาดวยความรูในปจจุบนั
บัดนี้ ชื่อวา เปนเรื่องปจจุบันนญาณ คือความรูในปจจุบัน.
ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลาย
วา ญาณในปจจุบันทั้งปวงมีอยูโดยไมแปลกกัน เพราะอาศัยพระบาลี
วา เมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง ญาณแมนั้น ยอม
ชื่อวาเปนญาณอันบุคคลนั้นเห็นแลวโดยความเปนของไมเที่ยง ดังนี้
สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น จึงถามวา ความรูในปจจุบัน เปนตน
คํารับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น สกวาทีจึงกลาวซักถามปรวาทีนั้น
ดวยคําวา บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น หรือ เพื่อทวง
วา ผิวา ญาณในปจจุบันมีโดยไมแปลกกันแลว บุคคลก็พึงรูญาณแม
ในปจจุบันขณะ ดวยญาณนั้นได เมื่อเปนเชนนี้ ญาณทั้ง ๒ ก็ไมใช
ญาณอันเดียวกัน บุคคลจะพึงรูญาณนั้นดวยญาณนั้นไดอยางไร.
ในปญหาเหลานั้นปญหาที่ ๑ ปรวาทีปฏิเสธวา ไมอาจรู
ญาณนั้นดวยญาณนั้นได. ในปญหาที่ ๒ ปรวาทีตอบรับรอง หมาย
เอาการสืบตอ. ปญหานั้น อธิบายวา เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งความแตกดับ
ไปแหงสังขารทั้งหลายโดยลําดับ บุคคลนั้นชื่อวายอมเห็นภังคานุปสสนาญาณไดดวยภังคานุปสสนาญาณนั้นนั่นแหละ. แมในคําทั้งหลาย
คําวา บุคคลรูความรูนนั้ ไดดวยความรูนั้น หรือ เปนตน ก็นยั นี้.
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คําทั้งหลายที่สกวาทีกลาววา บุคคลถูกตองผัสสะนั้นไดดวยผัสสะ
นั้น เปนตน เพื่อหามโอกาสอันมีเลศนัยของปรวาทีนั้น. ก็เพื่อให
ลัทธิตั้งไว ปรวาทีกลาวคําใดวา เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง
โดยความเปนของไมเที่ยงแลว แมความรูนั้นก็เปนอันพระโยคาวจรนั้น
ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงดวยมิใชหรือ คําตอบรับรองเปนของ
สกวาที ในปญหานั้นอธิบายวา ญาณนั้นชื่อวาเห็นแลวโดยนัย แต
ไมเห็นโดยอารมณ. เพราะฉะนั้น ลัทธิที่ปรวาทีตั้งไวแลวอยางนี้ ก็
ไมเปนอันตั้งไวไดเลย ดังนี้แล.
อรรถกถาปจจุปปนนญาณกถา จบ
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ผลญาณกถา
[๑๐๗๕] สกวาที พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. พระสาวกประกาศคุณสมบัติแหงผลได หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การรูค วามยิ่งความหยอนแหงผล การรูความยิ่ง
ความหยอนแหงอินทรีย การรูความยิ่งความหยอนแหงบุคคล ของ
พระสาวกมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. การบัญญัติขันธ การบัญญัติอายตนะ การบัญญัติ
ธาตุ การบัญญัติสัจจะ การบัญญัติอินทรีย การบัญญัติบุคคล ของ
พระสาวกมีอยู หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
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ส. พระสาวก เปนพระชินะ เปนพระศาสดา เปน
พระสัมมาสัมพุทธะ เปนพระสัพพัญู เปนผูเห็นธรรมทั้งปวง เปน
เจาแหงธรรม เปนที่อาศัย เปนไปแหงธรรม หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ป. ถูกแลว.
ส. พระสาวกเปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิด
ขึ้น เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม เปนผูกลาวมรรคที่
ใคร ๆ ยังไมกลาวเปนผูรูมรรค เปนผูร ูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค
หรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
[๑๐๗๖] ป. ไมพึงกลาววา พระสาวกมีความรูในผล หรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. พระสาวกเปนผูไมมีความรู หรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ
ป. ถาอยางนั้น พระสาวกก็มีความรูในผลนะสิ
ผลญาณกถา จบ
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อรรถกถาผลญาณกถา
วาดวยผลญาณ
บัดนี้ ชื่อวา เรื่องผลญาณ คือความรูในผล. ในเรื่องนัน้ ชน
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา ผลญาณอัน
สัตวนั้น ๆ พึงบรรลุแมของพระสาวกทั้งหลาย ดุจของพระพุทธเจาทั้ง
หลายโดยสามัญนี้วา พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอม
แสดงธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยผลของสัตวทั้งหลาย ดังนี้ พระสกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น จึงถามวา พระสาวกมีความรูใ นผล
เปนตน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น สกวาทีเพื่อทวง
ปรวาทีนั้นดวยคําวา ผิวา ผลญาณของพระสาวกมีอยูเหมือนพระพุทธเจา
ไซร พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงบัญญัติการทําผลในโสดาปตติผล
แมมีอยูวา พระโสดาบันรูปนี้เปนเอกพีชี รูปนี้เปนโกลังโกละ รูปนี้
เปนสัตตักขัตตุปรมะไดดวยญาณพละของพระองค ฉันใด แมพระสาวก
ตามลัทธิของทานก็บัญญัติการทําผลเชนนั้นหรือ ดังนี้ จึงกลาววา
พระสาวกประกาศคุณสมบัติแหงผลไดหรือ ปรวาทียอมตอบ
ปฏิเสธ. คําวา การรูความยิ่งความหยอนแหงผลของพระสาวกมี
อยูหรือ เปนตน สกวาทีกลาว เพื่อถามถึงปจจัยเพราะผลญาณมีปจจัย
ของผลก็ตองมี ดังนี้.
ในปญหานั้นอธิบายวา ผลทั้งหลายอันบัณฑิตนับพรอมแลววา
การรูความสูงและต่ําแหงผลทั้งหลายของพระพุทธเจาทั้งหลายอยางนี้วา
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สภาวะนี้เปนผลอันนี้ สภาวะนี้เปนผลอันอื่น สภาวะนี้เปนผลที่
ปราศจากไปแลว ดังนี้ ชื่อวา ปโรปริยัตติ หรือผลปโรปริยัตติ การ
รูความยิ่งความหยอนแหงผล อินทริยปโรปริยตั ติและปุคคลปโรปริยัตติ ของพระพุทธเจาทั้งหลายก็มีอยูโดยทํานองนั้น พระพุทธเจาทั้ง
หลายยอมรูซึ่งผลนั้น ๆ ดวยความสามารถแหงการรูบุคคลนั้น ๆ หรือวา
ดวยความสามารถแหงการรูอินทรียเหลานั้น เพราะความที่ญาณเหลา
นั้นมีอยู ปโรปริยัตติญาณทั้งหลายเหลานี้ แมของพระสาวกมีอยูหรือ.
คําทั้งหลาย แมมีคําวา การบัญญัติขันธของพระสาวกมีหรือ
เปนตน สกวาทีกลาวแลวก็เพื่อทวงวา ผิวา ผลญาณของพระสาวกมีอยู
เหมือนของพระพุทธเจาไซร พระสาวกก็พึงบัญญัติธรรมเหลานี้ได
บัญญัติเหลานี้ของพระสาวกยอมมี พระสาวกยอมอาจเพื่อรู หรือเพื่อ
บัญญัติซึ่งบัญญัติเหลานี้ดวยกําลังของตนหรือ ดังนี้. คําวา พระสาวก
เปนพระชินะ เปนตน สกวาทีกลาว เพื่อทวงวา ผิวา ผลญาณ
ของพระสาวกมีเหมือนของพระพุทธเจาทั้งหลายไดไซร เมื่อความเปน
เชนนั้นมีอยู พระสาวกนั้นนั่นแหละก็เปนพระชินพุทธเจา. แมใน
ปญหาวา พระสาวกเปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ในปญหาวา พระสาวกเปนผูไมมีความรูหรือ
สกวาทีตอบปฏิเสธ เพราะวาความไมรูคืออวิชชาอันพระสาวกขจัดได
แลว แตวาผลญาณของพระสาวกมีอยูเหมือนพระพุทธเจาก็หาไม เพราะ
ฉะนั้น วาทะ คือลัทธิ ของปรวาที จึงเปนการตั้งอยูไมไดเลยดังนี้แล.
อรรถกถาผลญาณกถา จบ
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รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ ือ
๑. วิมุตตกถา ๒. อเสกขญาณกถา ๓. วิปรีตกถา ๔. นิยามกถา
๕. ปฏิสัมภิทากถา ๖. สัมมติญาณกถา ๗. จิตตาสัมมณกถา
๘. อนาคตญาณกถา ๙. ปจจุปนนญาณกถา ๑๐. ผลญาณกถา.
วรรคที่ ๕ จบ

รวมวรรคทีม่ ีในปณณาสกนี้
๑. วรรคที่ ๑ ๒. วรรคที่ ๒ ๓. วรรคที่ ๓. ๔. วรรคที่ ๔
๕. วรรคที่ ๕
มหาปณณาสก จบ
กถาวัตถุภาคที่ ๑ จบ
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